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Referat RIH bestyrelsesmøde  

d. 31.10.2021 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  

Godkendt 

2. Personale, arbejdsgange m.v. (opfølgning) 

Lukket punkt  

3. Kommende aktiviteter – Jule arrangement, juleoptog  

Juleoptoget er fastsat til den 28. november med afgang fra Slettebjerggård kl. 13:15 og der er 

formøde fredag den 26. november kl. 18. Heidi og Lone er tovholdere på juleoptoget. 

Køkkenudvalget vil gerne sørge for at der er æbleskiver og kakao til alle ryttere og hjælpere 

efter optoget. Reglementet for optog er blevet gennemgået og dette lægges op på 

hjemmesiden så alle medlemmer kan orientere sig i reglementet forud for juleoptoget. 

Bestyrelsen ønsker fortsat at afholde et julearrangement hvis det er muligt – dette meldes ud 

så snart vi ved mere.  

4. Udvalg 

Aktivitetsudvalget – Mangler medlemmer, Trine har sagt ja til at være formand og Hanne 

Jokumsen er fortsat med i aktivitetsudvalget. 

Køkkenudvalget – Ilse Corneliussen vil forsat gerne være med i køkkenudvalget.  

Stævneudvalget – Der bør snart laves opslag vedr. julestævne 

Staldudvalget – Ditte Kehler Andersen og Anne-Mette Conn er fortsat med i staldudvalget.  

Samarbejdsudvalget – Trine Og Jan er med i samarbejdsudvalget som netop afholdt møde 

med SRC  

PR udvalget – Nils Wedel menes fortsat at være formand.  

Centerudvalget – Omdøbt til håndværkerteamet, Jesper Andersen og Benjamin Kunstek er 

fortsat med i håndværkerteamet  
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5. Kommunikation med medlemmer - præsentation af ansatte og arbejdsopgaver  

Igangværende – Alle undervisere skal præsenteres på hjemmeside osv.  Trine laver 

præsentationer som Jan efterfølgende kan lægge på hjemmesiden. Holdene skal ligeledes 

beskrives bedre, da det p.t. er svært at gennemskue hvilket hold man skal melde sig på, i 

forhold til det niveau rytteren befinder sig på.  

6. Undervisningstilbud, privat og i rideskolen 

Igangværende – Vi undersøger fortsat muligheder/løsninger vedr. differentieret undervisning. 

7. Indkøb af heste til rideskolen 

Der er indkøbt en ny, meget lovende, pony (Sion) – der er enighed om at der ikke købes en 

pony mere på nuværende tidspunkt, da vi har ponyer/heste til rådighed som ikke rides ret 

meget. Vi holder dog stadig øjne og ører åbne så vi kan slå til hvis der skulle opstå en mulighed 

vi ikke bør afslå.  

8. Økonomi  

Lukket punkt. 

9. Drøftelse af Zar 

Zar skal rides mere kontinuerligt af udvalgte, rutinerede ryttere, så han på sigt kan benyttes 

mere på rideskoleholdene.  

10. Klipning af rideskoleheste 

Der er et ønske fra Rikke og Yvonne om klipning af nogle ponyer da de sveder meget.  

Det besluttes at give ok til at klippe de heste/ponyer der vurderes at have behov for dette. 

11. Eventuelt  

Intet til referat. 

12. Næste møde  

Afholdes søndag den 14. november kl. 9.00 -10.00  
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