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Referat 
Mødeleder:  

Referent: LK 

Dato: 12/12 – 17:00 

 

Tilstedeværende:  

Kaspar,Juliane,Anja, 

Jacob,Naja 

 

Fraværende:  

Maja,Thomas 

 

 

 

Dagsordenpunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Opsamling på sponsorater og 

mødet med Ilse 

Vi vil gerne lave en mulighed for at man kan sponsorere 1,2,3 skilte. Naja har holdt 

møde med KR- skilte. De er blevet 100,- kr. Dyrere at producere. Jo flere vi bestiller 

ad gangen, får vi 15 procent,fra samme sponsor. Naja vil undersøge flere tilbud 

(Tines reklamer). Hvis vi selv sætter dem op sparer vi 200,- pr. Skilt.  Thomas har 

talt med Mark fra Folkely, vi kan få en mængde billetter folkely festivallen, som kan 

bruges som præmier, imod at de får lov til at sætte skilte op i de 2 ridehuse.  hvor vi 

kan få en del  

Naja. 

Thomas, 

Ilse 

Hurtigst 

muligt 

2. Kommunikation intern /ekstern Lone laver dagsorden på mail. Anja skal have det installeret. Jacob hjælper på 

onsdag.  

 Onsdag 

4. Opfølgning på undervisning på 

rideskolehestene i forhold til June 

fredag. 

Jacob laver et skriv June ang. At hun ikke kan undervise vores rideskoleheste om 

fredagen.  

Jacob I aften 

5. Hvordan går det i rideskolen? 

undervisning, ponyernes tilstand, 

nye medlemmer? 

Mette vil gerne tage flere hold, hvis der brug for det. Ikke tirsdag, fredag og lørdag. 

Vi skal overveje strukturen omkring rideskoleholdene. En ide skal rideskolehestene 

have fri lørdag og part søndag. Evt. Ligge rideskolespringundervisning om tirsdagen. 

Hvilke hold skal vi have?, så vi også kan tilbyde springundervisning. Vi har 224 

medlemmer pt. Naja har lavet et skriv omkring medlemskab. En beslutning alle dem 

Naja Til næste 

møde 
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der bruger faciliteterne, baner, rotunden, vandspiltorv, rytterstuen skal være aktive 

medlemmer, De passive medlemmer er dem der bare vil støtte klubben. Naja sender 

sit forslag 

6. Genforhandling af kontrakt 

med SRC, forbrug af vand og el. 

Skal der sættes målere op? 

RIH bruger vand på rytterstuen, toiletterne (Det er dyrere vand), vande ridehusene 

og til hestene. Skal vi sætte en måler op? Kaspar laver et nyt estimat på november 

tallene. For at vi kan danne os et overblik på de ekstra udgifter.  

Der skal holdes et møde med kommunen ang. Vores tilskud, Helle Vibeke Lunderød. 

Jakob skriver til Steffen  

Vi skal sætte priserne op på rideskoleundervisningen, vi beslutter det på næste 

måde. 

Thomas og 

Kaspar 

tager den 

videre. 

Jakob 

skriver til 

Steffen 

 

7. Opfølgning på medlemskaber, 

har alle meldt sig ind i klubben? 

Naja sender et skriv ud - vi kommenterer det på mailen   

8. Kommende aktiviteter; 

Stævne, tilmeldinger, frivillige 

hænder, krybben?  

Juleafslutning, program. 

opvisning fra rideskoleeleverne, 

Santa Lucia, Julemand med 

slikposer til børnene? Nytårskur 

d. 31/12 kl. 10 fælles skovtur til 

hest med bål, bobler og 

kransekage. 

Vi skal holde juleafslutning i rideklubben kl. 17 

 

1. Rideskoleelever viser en let kvadrille (15 m.9 

2. Luciaoptog  

3. Julestafet, julesange lege (15-20m.) 

4. Slikposer 

5. Spring med Alexandra 

 

 

 

Praktiske opgaver: Vi har brug for hjælp i køkkenet, stille borde op, varmes 

æbleskiver, laves gløgg.  

  

9. Evt. og husk næste møde. Mandag d. 2/1 - kl. 17 

Kaspar har søgt Friluftsrådet og vi har fået 120.000 til terrænspring og shelteren. Det 

er bæredygtige materialer. 
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 Alberte er på vej til at købe hest, rideklubben vil leje en af deres bokse ud, Maja 

ordner det logistiske omkring det. Fuld opbakning fra bestyrelse og SRC 

  

 
 


