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Referat RIH bestyrelsesmøde  

d. 5.12.2021 Kl. 9.00-11.00 

 

Til stede:  

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

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

Dagsordenpunkter: 

1. Godkendelse af seneste referat  

Godkendt 

2. Evaluering af seneste arrangement 

Rigtig fint juleoptog, der var fint styr på tingene og alt kørte efter planen. Det fungerede rigtig 

godt med at være 2 om hestene så der kan byttes undervejs, så det vil vi overveje at gøre igen 

næste år. Plejehjemmets beboere var også rigtig glade for at vi kom forbi dem og det var et 

godt samlingspunkt.  

Der skal desuden lyde en stor tak til køkkenudvalget for at sørge for varm kakao og æbleskiver 

efter optoget.  

3. Kommende aktiviteter 

Julestævnet mangler sponsorer. Ditte har givet besked til stævneudvalget om at de gerne må 

hjælpe med at finde sponsorer. Bettina vil ligeledes undersøge muligheder for yderligere 

sponsorgaver.   

Lone og Linnea Koefoed vil arrangere nytårskur ridning om formiddagen den 31. december for 

privatryttere og for parter. Alle er velkomne og det vil blive annonceret på klubbens 

Facebookside. 

Der skal arrangeres rideskolestævne i starten af det nye år evt. i marts måned. Jan og Trine 

arbejder der videre på dette.  

 

Ryttermærker skal tænkes ind i undervisningen. Underviserne har ansvaret for at det 

inkorporeres i undervisningen og planlægning heraf.  

Trine og Heidi afholder møde med Rikke og Yvonne snarest muligt, vedr. undervisning og 

ryttermærker.  
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Vi er fortsat i gang med at undersøge muligheder for yderligere undervisningstilbud. 

 

Der drøftes om muligheden for at afholde et åbent hus-arrangement i forbindelse med det 

kaninhop stævne der afholdes den 15. januar 2022. Det ville være en oplagt mulighed for at 

gøre opmærksom på klubben og forhåbentlig tiltrække nye medlemmer.  Jan vil tale med Ilse 

om dette.  

 

4. Udvalg 

PR-udvalg – Ilse har tegnet aftale med en sponsor vedr. skiltning, Lone snakker med Ilse vedr. 

fastsættelse af pris, kontakt til trykkeri og andre praktiske ting.  

Stævneudvalg – der har været møde vedr. julestævnet og der afholdes møde igen mandagen 

inden stævnet for at få alt det praktiske på plads. Der skal lægges opslag om stævnet på 

Facebook og på hjemmesiden.  

 

5. Juleferie/tjanser/fodring/parter 

Juleferie 

Juledagene skal dækkes ind vedr. udlukning og fodring, Ditte og Heidi arbejder videre på dette. 

Rideskolen holder juleferie fra den 23. december 2021 til den 1. januar 2022, begge dage 

inklusiv. Det betyder at undervisningen starter op på en søndag og dette er besluttet for at 

tilgodese søndagsholdet som har haft et par aflysninger i november/december.  

Der kan tilbydes juleparter i perioden 25-30 december, begge dage inklusiv. Rideskoleeleverne 

skal skrive til info-mailen hvis der ønskes part i juledagene. Jan sender en mail ud til alle 

rideskoleelever vedr. dette og besked om lukning i julen meldes ud i samme mail.  

Tjanser  

Der mangler p.t. at blive dækket 4 tjansedage og vi skal have hyret nogle piger ind til dette. Det 

kan overvejes at lave en søgeannonce vedr. dette.  

Parter  

Der skal laves nogle generelle retningslinjer vedr. parterne. P.t. holder vi fast i at hestene har 

fridag om tirsdagen fremadrettet, med start 1. februar 2022. Nuværende parter skal melde ind 

om de ønsker at fortsætte med at have part samt hvilken hest(e) de ønsker at have part på, 

gerne en 1. og 2. prioritet så vi bedre kan fordele parterne. Heidi laver oplæg til tekst som Jan 

vil sende ud i mail til parterne.  
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6. Drøftelse af deltagelse i stævne på rideskoleheste  

Der bør snarest laves retningslinjer vedr. deltagelse i stævne og vi skal drøfte dette videre. Der 

ser ud til at være 7 elever der ønsker at deltage i julestævnet – hovedsageligt i dressur. Dette 

betyder at vi aflyser undervisning lørdag den 18. december og at vi kan bibeholde 

undervisningen søndag den 19. december (dog bliver det skovtur denne dag). 

 

7. Personale, arbejdsopgaver mv. opfølgning 

Lukket punkt  

8. Gennemgang af samarbejdsaftalen 

Lukket punkt. 

9. Gennemgang af økonomi/budget 

Lukket punkt. 

 

10. Eventuelt  

Der skal laves opslag til ophæng et synligt sted vedr. betaling af banekort for udefrakommende 

ryttere, så det er tydeligt hvad det koster hvis man ikke har centerkort samt oplysninger om 

betaling via mobile pay. Der skal desuden stå i hvilket tidsrum ridehusene er optaget i 

forbindelse med holdundervisning. Lone er tovholder på dette. 

  

11. Næste møde  

Afholdes den 9. januar 2022 kl. 9-11  
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