
Referat 
Mødeleder:  

Referent:  

Dato: 30/1- kl. 17-18 bestyrelsen og kl. 18-19 

bestyrelsen plus Mette, Kaspar og Maja 

 

Tilstedeværende: 

Alle 

 

 

Fraværende:  

 

 

 

Dagsorden  Konklusion:  Ansvarlig/

Deadline 

1. Økonomi, hvor står vi?  

Medlemstal og opfølgning på 

medlemmer, diskussion af 

dilemmaer ved aktiv/passivt 

medlemskab. Forældre til parter? 

Penge til nye heste? Møde med 

Steffen 

Naja er i fuld gang med sponsorater. Der ca. 8 stykker der klar til at skrive under. Lone 

sender sponsorkontrakt til Naja. Thomas har talt med Marc Rydahl. Folkely arbejder på at 

RIH kan få en madbod, som vi dækker med frivillige. Han vil gerne købe 3 skilte, for 20+-25 

partoutpas.De skal gives som sponsorgaver til stævner. Han betaler for omkostningen til 

produktionen af skiltene.  

 

Thomas deltager på 14/3 online møde ang. Nordea Fonden. 

 

Naja og Jacob har været på kursus i fundraising på kommunen. Det var meget brugbart.  

 

Medlemstal opfølgning tager Ilse sig af. 

 

I forhold til definitionen af “Aktivt medlemskab”. Vi står fast på de principper vi har lagt ud. 

Vi laver en sjov video om alle de fordele der er ved et medlemskab. Thomas.  

 

Naja 

Thomas 



2. Generalforsamling i marts, dato, top 

ti, rytterfest, kasserer, næstformand 

og alm. Bestyrelsesmedlem er på 

valg, hvem ønsker at genopstille? 

Vi holder Generalforsamling d. 4/3 i medborgerhuset Gubben i Hundested.  der vil blive 

generalforsamling, fælles spisning og rytterfest. Juliane og Lone er tovholder på festen.  

Der skal senest indkaldes. d. 11/2 

 

Hvem genopstiller: 

Thomas vil gerne genopstille som alm bestyrelsesmedlem 

Naja vil gerne genopstille som kasserer. 

Juliane vil gerne fortsætte  

 

Jacob laver en årsberetning 

Naja har kontakt med Jan. Naja laver et økonomisk overblik. 

 

 

 

Lone 

Juliane 

Jacob 

Naja 

3. Hjemmeside Jacob kommer med nogle nye forslag til hjemmesiden. Det er Klubmodul der laver den. 

Jacob ligger nogle forslag ud på Messenger.  

 

Vores hjemmeside ser ikke godt ud og den skal opdateres. Vi vil gerne have en funktion, så 

udvalgene selv kan skrive i den.  

 

Juliane opdaterer udvalgene og sender dem til Jacob.  

 

Aktivitetsudvalget har lavet et årshjul i forhold til Rideklubbens aktiviteter. Det skal sættes 

ind på hjemmesiden. 

Jacob 

Juliane 



4. Rideskoleundervisning, 1 månedligt 

møde med underviserne, 

koordinering. 

Vi skal sikre at vi hele tiden opkvalificerer vores undervisning. Naja, Jacob og Maja holder et 

møde med underviserne.  

 

Maja har været ude at se på heste. Hun har fundet Baxter, en Irish Cob blanding på 9 år. 

Den kommer på fredag. Vi har den på prøve en måned.  

 

Handicap ridning skal køre mere stabilt, onsdag d. kl. 13. Når der sygdom blandt 

undervisere ringer de til Jacob. 

Naja 

Jacob 

Maja 

5. Fysiske rammer, lys, smartere 

fodringsplan?  

 

Mette K. foreslår at der 5 min. Før sluk, tænder en lampe i dommerhuset. Om søndagen 

slukker lyset et kvarter senere for at kunne nå over in det lille ridehus. 

Om tirsdagen er der lys til kl. 21 i det lille ridehus.   

 

Lone sender det grimme billede ud af kontakten. 

 

Der skal laves en stor bålhytte, nede ved shelterne. Det er meningen at denne hytte kan 

bruges af Rideklubbens medlemmer. Der skal skæres et hjørne af foldene.  

 

Der er problemer med for meget vand på foldene. Kaspar søger om at lave en sø mere. Det 

vil være godt for fold 8,9,10, for at få vandet væk. Michala gør toiletterne rene, den 

faktureres ikke på klubben. Ved større klubarrangementer, står klubben for det. Vi deler 

omkostningerne. 

 

 

Kaspar 

Naja 



6. Årshjul, ansvarlige for de forskellige 

udvalg, kommende aktiviteter 

Mette K. efterspørger at der en liste med praktiske opgaver. Årshjul. Hvad vil klubben gerne 

vil have? Vi skal lave en fælles arbejdsdag. Dato? 

 

Der er fastelavn og ringridning d. 19/2. Meld jer til. Det koster 75,- og 125,-at være med til 

øvning om fredagen med instruktør i ringridning. Galgen vil blive sat op den 12/2 på den 

store udendørs ridebane. Det er en mulighed for at mødes på tværs i klubben. Der vil også 

være tøndeslagning for børn og voksne og præmier til bedst udklædte. Det vil også være 

muligt at købe pølser, fastelavnsboller, øl og sodavand. Se facebook opslag. Der er mulighed 

for at prøve ringridning d. 17/2 med instruktør. Meld jer til FB. Det koster 75,-. 

Inden ringridningen er der Agility, som alle kan melde sig til. Yvonne står for koordineringen 

af rideskole ponyer. Linnea fra aktivitetsudvalget har lavet en pressemeddelelse til 

lokalaviserne 

 

Bestyrelsen arbejder benhårdt på at få mobile spring. Så de kan blive stående udenfor på 

banen. 

 

Kaspar har søgt naturstyrelsen og vi har fået 70.000 kr. til at lave terrænspring for. Kaspar 

har brug for ideer til springene. Der tænkes at de skal laves på travbaneområdet. 

Aktivitetsudvalget indkalder til møde. 

 

 

Lone 

Juliane 

 

Kl. 18-19 med deltagelse af Mette, Kaspar og Maja 

Næste møde 20/2 kl. 17-19 


