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Referat 
Mødeleder:  

Referent: Lone 

Dato: 20/2-22 

17-18- ren bestyrelse, 18-19 med 

Maja, Kaspar og Mette 

 

Tilstedeværende: Maja, Naja, Thomas, Jacob, 

Anja , Juliane, Mette, Kaspar og Lone 

 

 

Fraværende:  

 

 

 

Dagsorden:  Konklusion:  Ansvarlig/

Deadline 

1. Generalforsamling d. 4/3 

Formalia, Økonomi og budget, formandens 

beretning. Hvilke roller har vi se dagsorden. 

( ca. 1/2 time). Rytterfest og mad, hvem gør 

hvad? 

Formandens beretning, Jacob laver et udkast og sender rundt. Vi kan stadig ikke 

komme ind bankkontierne, Jan hjælper til, han kan komme ind i systemerne. Naja 

og Jacob sender regnskabet rundt inden generalforsamlingen. Jacob undersøger om 

vi kan få et betalingskort. Jesper er dirigent. Stemmetællere? Projektor Lone? 

Diskussion omkring aktivt medlem og passivt medlemskab. Vi vil meget gerne have 

nogle forslag til indtægter. Top 5 er lige efter generalforsamlingen. Blomster gives 

ud til undervisere, Mette og Kaspar, Anja og Ilse. For deres gode hjælp og 

samarbejde. Blomster købes hos Anne, med en faktura til klubben.  

Bowlen, en ide, folk får forskellige opgaver og andre sjove indfald. Thomas. Vi 

undersøger lokalet, rengøring står bestyrelsen plus de heldige bowlevindere. Vi 

mødes kl. 16. I Gubben. Juliane og Lone kl. 12. Lone henter nøgle. 

 

SRC fortæller lidt om året prioriteringer i forhold til nye tiltag i forhold til de fysiske 

rammer. Stævneudvalg fortæller om årets stævner og aktivitetsudvalget fortæller 

lidt om kommende arrangementer. Kom med forslag til bestyrelsen. 

 

Jacob, 

Thomas, 

Lone, 

Juliane, Naja 

2. Månedligt møde: Ny struktur med 

underviserne. Mette og Yvonne går 

sammen, hvor langt er vi? 

Rikke i jobtræning? 

 Naja, Jacob, Maja holder med Yvonne og Mette ang. Arbejdsopgaver. Få lagt en 

plan for den fremtidige undervisningsplan. SRC går videre med Rikke.  

Vi beholder den nye hest, Daxter. Maja siger god for den. Ny pensionær lejer en 

boks af rideskolen en måned. 

Naja og 

Jacob 
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3. Tavshedspligt/snak på gangene.  Lukket punkt.  

4. Evaluering fastelavnsarrangement? 

Hvad fungerede, hvad kan vi gøre 

bedre? Hvordan får vi flere 

pensionærer med? Alkoholpolitik ved 

arrangementer med børn(Ilse) 

Stor succes, mange nye deltagere. Agility 22 starter og 15 til ringridning. Stort 

koordineringsarbejde fra Yvonne. Vi laver en evaluering i aktivitetsudvalget. God PR 

for klubben, var Halsnæs Posten 2 gange. Flere ryttere der ikke står på 

Slettebjerggård. Stort plus. Vi skal have bedre styr på hvem der hjælper til i 

køkkenet. Vi skal finde ud af en mere overskuelig måde at melde sig til på. Måske 

kan den prøves af på de kommende ridelejre. Der bliver lavet et regnskab for 

arrangementet. (Lone).  

 

5. Hvilke visioner har klubben og er det 

skriftlig gjort, hvordan laver vi 

processen hen imod det det? 

Thomas siger det behøver ikke at være kompliceret. Det skal være rart. Hvordan 

kan vi gøre det hyggeligere? Vi tager det op på det næste møde, efter, hvad vil i 

rideklubben? Hvad vil vi som samlende sted? Enighed om at vi skal en længere 

proces på vores visioner. Vi skal have skriftliggjort den. Oplæg til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Jacob og 

Lone 

6. Fremtidige arrangementer, dressur 

stævne i marts, fælles arbejdsdag 

m.m. 

Banerne skal planeres det sker d. 20/3. Vi deler udgifterne. 25 og 26/3. Der 

kommer TDer, Maja sørger for at der bliver skrevet ud, om nye regler ved C 

stævne. Stævneudvalget siger noget om stævnet d. 25-26/3. Der bliver brug for en 

del frivillige. 

 

Diverse: Næste møde d. 13/3 kl. 17-19 

 
 


