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Referat 
Mødeleder:  

Referent: Lone 

Dato: 13/3 - kl. 17-19 

 

Tilstedeværende: Thomas, Juliane, Jacob, 

Lone, Mette K., Naja 

 

 

Fraværende: Anja og Maja 

 

 

 

Dagsorden:  Konklusion:  Ansvarlig/

Deadline 

1. Visioner for klubben, Lk foreslår en 

undersøgelse hos medlemmerne, hvad 

vil medlemmerne gerne have vi 

arbejde for? At vi laver et særligt møde 

for denne proces. 

Vi skal have lavet en tilfredshedsundersøgelse/ undersøgelse hos medlemmerne om 

hvad vi skal arbejde for i bestyrelsen. Derefter skal vi lave et møde der alene 

handler om vores visioner. Det skal på skrift.  

 

Jacob, Lone 

2. Fondsansøgninger og sponsorater 

hvordan går det? 

Vi fik ikke den ansøgning fra Nordea-fonden. Der er stadig to ansøgninger på fonde. 

DGI Nordsjælland og Halsnæs Sport. Vi skal være opmærksomme på at vi ikke laver 

særlige aftaler, for dem der sponsorerer os.  

Spejle i ridehusene, kan det sponsoreres? Naja er ved at indhente priser til 

instruktørstole til det store ridehus. Måske vi få dem sponsoreret? 

Pr. Udvalget skal finde ud af om vi kan modtage gaver til stævnerne, hvor 

sponsorerne så får skilte.  

Naja prøver at skaffe flere sponsorater. 

  

 

 

  

  

 

Naja og 

Thomas 
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3. Ideer til flere medlemmer? Lave et 

springhold for rideskolen. 

Vi skal lave et springhold for rideskolerytterne. Når man går på et springhold i 

Rideskolen, forpligter man sig også til at gå på et dressurhold. Vi skal have Maja til 

at organisere det, hvor og hvornår. Hvem tager kontakt til Maja? 

 

Vi skal have delt reklamevideoen Janus har lavet. Alle deler den ud i deres netværk. 

Også i 3390 Hundested og andre lokale netværk. Juliane er hermed udnævnt til 

vores So Me konsulent.  

Maja 

 

Juliane 

4. Mere PR for rideskolen. Få holdene 

fyldt op. 

Vi skal have noget mere liv på vores Instagramkonti. 

Juliane får kode af Jeanne og forsøget at gøre vores instagram mere aktiv.  

Juliane 

5. Problematik: Hvad gør ved aflysninger i 

rideskolen når der er arrangementer? 

Flytte deres fridag til søndag? 

Ved aflysninger i rideskolen pga. Optog, stævner m.m. kompenseres det ved 

teorioplæg. Yvonnes ide. 

 

1. Kommende arrangementer. 

2. C- stævne dressur 25 og 26/3 marts/se 

skriv Ditte? Parkering m.m. 

3. Rideskolestævne d.4/4 

4. Voksenridelejr d. 5-7/5 

Parkeringsvagter: Thomas koordinerer og skriver ud til stævneudvalget 

Køkken: Gitte  

Toiletter: Naja lørdag, 

Vi skal have delt det i vores netværk og lavet reklame for vores første C- stævne, 

der mangler deltagere. Hjælp til! 

 

Der er blevet reklame og sedler vedrørende vores Rideskolestævne d. 4/4. Yvonne 

og Maja koordinerer det. Der bliver både holdklasser og individuel dressur. 

 

Der er lavet PR for vores voksenridelejr på FB. Og nu kan man melde sig direkte til 

visa vores hjemmeside under kalender. 

 

 

 

 

 

 

Thomas 
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Diverse: Næste møde d.17/4 kl. 17-19 

 

Ekstra drøftelser: 

 

Anja vil gerne frasige sig fodring i den lille stald om morgenen pr. D. 1/4. Vil gerne lukke ud. SRC laver et udkast til hvordan vi koordinerer 

fodringen i den lille stald. Sender det til bestyrelsen og vi svarer. 

 

Vi drøftede med SRC, om hvor mange heste der kan være opstaldet her. Reglerne bliver overholdt og kvadratmeterne pr. hest er godkendt. Der er 

kommet 50 procent mere areal til folde, og vi har ikke 50 procent flere heste. En hest skal have 200 m2, så der kan stå 4 heste på de 800m2. De 

mindste folde er 800 m2. Der arbejdes på at have flere store folde med flere heste. Der er opstaldet 63 heste, SRC har ikke nogen visioner om at 

der kommer flere ind.  

 

Mere handicap ridning, kunne vi gøre mere ved det. Det er et ønske fra kommunen. Skal den smides ind i vores visionsplan? 

 

Der kommer bogstaver op på den lille udendørs bane. 

Vi drøftede hvad vi kunne gøre i forhold til spejle i det store ridehuse. Vi talte om finansiering.  

 

Musik i ridehusene, iPad der tilsluttes. Jacob tænker en løsning.  

 

Aktivitetsudvalget inviterer til en gåtur, i forhold de nye terrænspring, der skal bygges. 

 

Social aktivitet, Vi spiser sidste fredag i måneden sammen, som vi gjorde sidste år.  Vi skiftes i bestyrelsen til at være tovholder sammen med Mette 

og Kaspar. 

 
 


