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Referat bestyrelsesmøde 16.10.2021 Kl. 9.30-11 

 

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  

Referaterne fra vores bestyrelsesmøder skal fremadrettet ligges på hjemmesiden så de er 

tilgængelige for vores medlemmer.  

2. Personale, arbejdsgange m.v. Hvordan skal vi bruge Ilse fremover?  

Lukket punkt. 

3. Aktiviteter  

a) evaluering af seneste arrangement 

I forlængelse af seneste arrangement har bestyrelsen besluttet, at private konti ikke længere 

må benyttes til midlertidige indbetalinger, men alene RIH-konti. Ellers et rigtig fint 

arrangement, dejligt initiativ. 

b) fælles aktiviteter for alle medlemmer og generel hensyntagen 

Jan sender retningslinjerne for optog ud igen – Lone følger op vedr. dato for juletræstænding 

og laver efterfølgende opslag vedr. arrangementet på FB. Rideskoleheste fordeles af 

rideskoleansvarlig. Heidi tjekker op på om vi har nok RIH veste.  

c) salg og reklameindtægter 

Der skal laves et salgsmateriale. Trine spørger Ilse hvad der ligger i forvejen og udarbejder 

forslag til mail der kan sendes ud til erhvervsdrivende.  

d) ponygames, foredragsaftener, fællesspisning, voksenridelejr m.v. 

Skal ligges under aktivitetsudvalg.  

4. Udvalg – Udsættes til næste møde 

a) Aktivitetsudvalget 

b) Køkkenudvalget 

c) Stævneudvalget 

d) Staldudvalget 

e) Samarbejdsudvalget 
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f) PR udvalget 

g) Centerudvalget 

5. Ønske om flere medlemmer i udvalgene, hvordan får vi større tilslutning 

Vi planlægger at lave et julearrangement hvor vi samtidig kan prøve at få skabt interesse for 

vores udvalg – forslag til dato 5. december 2021 – Trine laver et opslag om dette på FB og 

hjemmeside efter koordinerende møde med SRC 

6. Kommunikation med medlemmer - præsentation af ansatte og arbejdsopgaver  

Trine tager billeder af undervisere og rideskoleansvarlig og leverer input til beskrivelse som Jan 

efterfølgende ligger op på hjemmesiden. 

7. Undervisningstilbud, privat og i rideskolen 

Trine og Lone går videre med at undersøge mulighederne for differentieret undervisning o.a. 

Der kan lægges op til at forældre i højere grad hjælper til med opsadling og trækker til de helt 

nye/urutinerede elever. Lone kigger på andre klubbers fremgangsmetoder – der udarbejdes et 

oplæg vedr. dette. Der er enighed om at vi skal kommunikere bedre ud til vores nye 

medlemmer/elever i forhold til hvad der forventes af forældre og elever - en beskrivelse til nye 

medlemmer om hvordan man forholder sig ved opstart i rideskolen – hvad skal man selv 

medbringe, hvad skal man selv aktivt være med til som forælder og lign.   

8. Indkøb af heste til rideskolen 

Der er indtil videre kun fundet 1 muligt emne, Trine går videre med kommunikation på denne 

og Bettina, Lone og Trine leder videre 

9. Økonomi – skubbes til næste møde 

10. Drøftelse af Zar – skubbes til næste møde 

11. Eventuelt 

Der er for mange parter på rideskolehestene, nogle af de mest populære heste har fri på 

undervisningsdage hvilket ikke er meningen, der skal følges op på dette.  

12. Næste møde  - 31. oktober 9.00 -11.00 
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