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Referat RIH bestyrelsesmøde  

d. 9.1.2022 Kl. 9.00-11.00 

 

Til stede:  

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

kasserer Jan Viegand og suppleant Lone Koefoed.  

 

Dagsordenpunkter: 

1. Godkendelse af seneste referat  

Godkendt 

 

2. Evaluering af seneste arrangementer  

Der var stor tilslutning til julestævnet som havde virkelig mange starter og det gik rigtig godt. 

Klubben har fået ros for afviklingen og atmosfæren på stedet. Folk har ytret at de var glade for 

at der også var procentklasser og ikke kun sløjfeklasser i springningen.  

 

Vejret var desværre imod os til nytårskur som foregik i silende regn, men det blev gennemført 

alligevel og det var hyggeligt trods vejret. Vi kunne godt ønske os at der havde været lidt flere 

med men vejret afholdt måske også nogle fra at deltage og der var også nogle afbud på selve 

dagen. Vi håber at gøre det til en tilbagevendende tradition. 

 

3. Kommende aktiviteter 

Kaninhop afholdes lørdag den 15. januar og vi havde talt om evt. at lave et åbent hus-

arrangement men det er blevet besluttet at udskyde dette grundet Corona situationen. Heidi, 

Trine og Jan vil dog gerne komme ud på dagen og vise flaget og kan evt. stå i krybben fra kl. 14-

16 – Trine skriver ud på RIHs sider vedr. dette.  

 

Rideskolestævne skal arrangeres snarest muligt og der tales om at det kan afvikles den 19. 

marts 2022 – Trine og Jan arbejder videre på dette. 

Rideskolestævnet skal koordineres med underviserne og det er underviserne der skal stå for 
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afviklingen. Trine og Jan vil hjælpe med det praktiske i forbindelse hermed.  

Der er et ønske om individuelle klasser også (f.eks. LD1 eller andre lave klasser) og vi taler om 

muligheden for at dele stævnet op på 2 dage så der er holdridning lørdag og individuelle 

klasser om søndagen.  

Sisse spørges om hun vil være dommer.  

 

Vi ønsker at afholde et fælles arrangement til fastelavn som er den 27. februar, dette kunne 

evt. være et ringridningsstævne. Lone går videre med dette evt. i samarbejde med Yvonne. 

Trine snakker med underviserne vedr. datoer for ringridning og rideskolestævne.  

 

4. Udvalg 

Vi skal have styr på hvem der fortsat er med i diverse udvalg.  

Der skal laves noget materiale med oplysning om vores udvalg som kan udleveres i forbindelse 

med rideskolestævne og ringridning nu hvor vores åbent hus-arrangement ikke bliver 

gennemført som tidligere planlagt. Samtidig vil vi fortælle om vigtigheden af at få flere med i 

udvalgene for at kunne fortsætte med aktiviteterne. Jan vil gerne samle informationer om de 

forskellige udvalg i en folder ud fra input fra andre. 

Jan, Lone og Trine vil gerne være med i aktivitetsudvalget med Lone som formand.  

 

5. Personale, arbejdsopgaver mv. opfølgning 

Lukket punkt 

 

6. Gennemgang af samarbejdsaftalen (opfølgning) 

Lukket punkt 

 

7. Gennemgang af økonomi/budget (opfølgning) 

Lukket punkt 

 

8. Drøftelse af undervisning 

Trine har snakket med June om muligheden for at hun kan tage en dag mere med undervisning 

grundet stor interesse for dette blandt både privatryttere og parter.  

Det drøftes om Junes ekstra privatundervisning kan lægges om mandagen hvor Maja også 

underviser, hvis det kan ske uden at det går ud over Majas undervisning.  Evt. June fra kl. 15-18 
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og Maya kl. 18-21. Alternativt kunne vi høre Maja ad om hendes undervisning kan lægges 

onsdag eller torsdag. 

Trine har ligeledes talt med June om hun kunne være interesseret i at undervise et hold i 

dressur og dette vil June overveje.  

 

Vi kunne godt tænke os at samle springningen således at der kun springes om tirsdagen idet 

der p.t. kun er 2 springryttere på hold om torsdagen. Dette vil lette presset på ridehusene om 

torsdagen. Trine vil tale med eleverne om dette.  

 

9. Drøftelse af parter og tjanser  

Der mangler tjansepiger og tjansedrenge, vi skal have rekrutteret nogle flere unge til dette.   

Trine og Heidi er i gang med fordeling af parter og det ser ud til at kunne lykkedes således at 

alle interesserede ryttere har fået part.  

Der er enighed om at parter er forbeholdt de lidt mere erfarne rytter og man kan således ikke 

få part hvis man er nystartet elev på begynderhold. Dette begrundet i at håndtering af hesten 

samt de opgaver der følger med det at have part, kræver en vis erfaring.  

 

10. Eventuelt  

Sindy er nu halt på 4. måned. Der skal tages stilling til hvad der skal ske med Sindy 

fremadrettet. 

Admiral er i bedring og kan nu startes op i longe med henblik på at indgå i holdundervisning 

igen når han er klar.  

 

Der afholdes medicinhåndteringskursus i slutningen af januar. Bettina vil gerne deltage i kurset 

hvis der fortsat er ledige pladser. Rikke spørges om hun også ønsker at deltage. Jan deltager 

for egen regning.  

 

11. Næste møde  

30. januar 2022 kl. 9-11   
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