
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5 marts 2013 
 
Tilstede: Christian, Morten, Jens, Thomas, Kirsten, Karen Lisbeth, 
Susanne. 
 
Konstituering:  Formand:        Christian Koefoed 
                         Næstformand: Thomas Enni 
                         Kasserer.         Karen Lisbeth Hansen 
                         Sekretær.         Jens Harvest 
                         Bestyrelsesmedl.: Morten Andersen 
                         Suppl.               Susanne Møller 
                                                   Kirsten Tjørnholm 
 
1. Godkendelse af referat fra generalforsamling - ok. 
 
2. Nyt fra distriktet. 
    Klar-parat-start kursus 23. Marts. Underviser: Jens Harvest. 
     
3. Økonomi. 
    Revideret regnskab 2012 forelagt. 
    Kontingenter for 1. Halvår udsendes i løbet af marts. 
    Undervisere informerer kasserer om ryttere på deres hold. 
 
4. Undervisning. 
    Mere undervisning ønskes, specielt dressur.  
    Morten udvider med 1 hold pr.  1. April om mandagen. 
    Haltimer kan vi bruge flere af, vi undersøger mulighederne. 
 
5. Udvalg. 
    Intet nyt fra udvalgene. Opfordring ang. Fællesmøde med alle udvalg      
    Bestyrelsen. Emne, afstemning af forventninger samt fremlæggelse af      
    Formål, ansvar, beføjelser m.m.  
    KL laver forslag hertil og sender rundt. 
    Nyt udvalg på generalforsamlingen: militaryudvalg. 
 
6. Klubbens materiel. 
    Tømning af postkasse, KL ordner en gang ugentligt. 
     Maling af springbomme. 
     Sponsorskilte. 
     Springmateriel, sponsoreret. 
     Der skal arbejdes på et “semiprofessionelt salgsmateriale” 
    Som kan bruges til sælge nye skilte. Susanne prøver at fremskaffe 
dette. 



 

 

Nye koste fejer bedst. Køb et par koste og et par skovle. Centeret køber, 
anmoder vi om. 
Handicap-venlige forhold: Opstigningsrampe ønskes. Gennemtænkes og 
tages op på næste møde.  
 
7. Nyt fra medlemmerne til bestyrelsen. 
Mail fra Christel, ang. Clinic i VNKR 4.-5 maj. Ingen i bestyrelsen har sagt 
ja til en forespørgsel.  
Christian ringer og taler med hende. Best. Skal spørges før 
mangfoldiggørelse, således at klubben har givet sin accept. 
DRK ønsker at leje ridecenter den 12. Oktober 2013. Christian svarer Pia 
og lægger dato i aktivitetskalenderen. 
 
8. Kommende arrangementer. 
VNKR-Cup under planlægning, stævneudvalg arrangerer. 
Fællesmøde med udvalgene, dato tilkommer. 
Axel vil gerne deltage i næste års juleoptog med kane, der kan køre på 
såvel hjul som meder, afhængig af vejret. 
2013, 80 års jubilæum, forslag til arrangement tages op på næste møde. 
 
9. Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne. 
Sikkerhedsregler og ridehusreglement. Susanne medbringer forslag hertil 
til næste møde, hvor det gennemgåes. 
 
10. Hjemmeside. 
Procedure vedr. info til hjemmesiden fremover. 
Kirsten sørger for nye best. Medlemmer kommer på mailing-listen. 
Nyt stof gennemgås til best. Møderne. 
 
11. Næste møde. 
Tirsdag den 9. April kl. 19-21. 
 
12. Eventuelt. 
Kontingentformer. 
 
Referent: 
Susanne/Karen-Lisbeth 
 
                           
                     


