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Referat RIH bestyrelsesmøde 3.10.2021 Kl. 10-12 

 

Til stede:  

Formand Trine Juncher Jørgensen, næstformand Ditte Andersen, sekretær Bettina Aabank, 

kasserer Jan Viegand, bestyrelsesmedlem Heidi Christensen og suppleant Lone Koefoed.  

Dagsordenpunkter: 

1. Præsentation bordet rundt. Ny bestyrelse  

2. Godkendelse af seneste referat – fælles ståsted – visioner for RIH herunder udvalg. 

Udsættes til næste møde. 

3. Kort gennemgang af regnskab og økonomi 

a. Prisstigninger for medlemmer  

Pris for ridehold stiger med 10 kr. pr. hold. Stigningen vil ske fra 1.  januar 2022. Jan varsler 

dette på hjemmeside og i mail til medlemmerne. 

b. Stigning per 15. oktober  

Stigningen vedrører husleje og er gældende fra 15. oktober 2021  

c. Øvrige forhold  

Winka er vores bogfører på frivillig basis 

4. Orientering vedr. nye ansatte, arbejdsgange m.v. 

Lukket punkt 

a. Krav til rideskoleundervisning ift. harmonisering mellem undervisere 

Der er et ønske om en mere ensrettet undervisningsstil, hvorfor der bør udarbejdes 

overordnede retningslinjer for undervisningen. Der er enighed om at rideskoleholdende bør 

niveau opdeles for at optimere undervisningen og give rytterne større mulighed for at rykke sig 

i niveau. Der kan evt. oprettes flexhold/blandet hold lørdag/søndag for at imødese de ryttere 

der kun kan ride i weekenderne. Det skal beskrives bedre på hjemmesiden hvem der 

underviser i hvilke discipliner, både i rideskolen og i privatundervisning samt bedre beskrivelse 

af de enkelte undervisere.  

b. Privatundervisning og rideskoleundervisning (herunder brug af Andreas)  

Der er ønske om at få lov at bruge stævnematerialet til særlige lejligheder som f.eks. når 

Andreas Künnemann kommer og underviser - Det besluttes at give ok til brug af 

stævnemateriale ved sådanne særlige lejligheder – dette skal dog aftales med bestyrelsen på 
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forhånd.  Mette Ringheim vil spørge Andreas om han vil give sin mening vedr. den nye bane da 

nogle mener at den kan være for tung. 

c. Nyt fra rideskoleansvarlig (Anne Mette) 

Der skal findes en løsning vedr. Tøsen, skal hun pensioneres? Ilse har tilbudt at tage hende ind 

som selskab. Vi arbejder mod en pensionering af Tøsen, Trine snakker med Ilse om 

overdragelse. Lone og Trine vil i samarbejde med Anne Mette kigge efter en erstatning til 

Tøsen.  

Anne Mette ikke stede fra 8-20 okt. Så her skal der dækkes ind, Trine C. spørges om hun vil 

tage over i Anne Mettes fravær evt. i samarbejde med Heidi.  

Der opleves at være meget spild på folden, der indkøbes baljer til at lægge grovfoder i.  

Zars sadel er i stykker og sadelmageren har flere ugers ventetid. Heidi ringer rundt for at 

forsøge at finde en sadelmager der kan lave den inden for kort tid, i mellemtiden har Aya 

tilbudt at rideklubben kan låne hendes sadel til næstkommende undervisning. Derudover 

kunne det være en mulighed at købe en bomløs sadel som vurderes at vil koste ca. 3.000 kr.  

5. Retningslinjer for deltagelse i aktiviteter f.eks. juleoptog og konfirmation   

Der skal følges op på retningslinjerne, og at alle der rider for/repræsenterer rideklubben 

overholder disse. Retningslinjerne gennemgås og rettes til hvorefter de ligges ud på 

hjemmesiden. 

Der skal findes en dato for juleoptoget og der skal tjekkes op på om der er nok røde veste. 

Heidi taler med Hanne om dette.  

6. Aktiviteter  

Der er p.t. intet aktivitetsudvalg, Trine laver en skrivelse til hjemmeside og Facebookside med 

nuværende forslag/idéer samt opfordring til at melde sig ind i aktivitetsudvalget.  

a. seneste arrangement – evaluering Udsættes til næste møde 

b. fælles aktiviteter for alle medlemmer og generel hensyntagen Udsættes til næste møde 

c. salg og reklameindtægter Udsættes til næste møde 

d. ponygames, foredragsaftener, fællesspisning, voksenridelejr m.v. (måske i udvalg?)  Udsat 

7. Stævner – stævne for alle, rideskolestævne samt ryttermærker 

Næste stævne er uge 50 som er julestævnet – rideskolestævne afholdes i starten af 2022.  

Rideskoleelever opfordres til at deltage i DRF stævnerne i klubben 

8. Renoveringer og vedligehold (forud for møde i samarbejdsudvalg)  

Der skal tjekkes op på nogle vandkopper, og der skal fyldes op i førstehjælpskassen, Heidi 

følger op på dette i samarbejde med Anne Mette. 
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9. Kommunikation med medlemmer - præsentation af ansatte og arbejdsopgaver  

Udsættes til næste møde 

10. Eventuelt 

 Rideklubben har ansvar for rengøring af toiletter hver 3. uge, denne opgave har Heidi p.t. 

alene, den skal fordeles bedre ud. Derudover er der rengøring af køkken og rytterstue.  

11. Næste møde 
 Vi holder møde igen den 16. oktober 9.30 -11  
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