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Referat RIH bestyrelsesmøde
d. 20.2.2022 Kl. 9.00-11.00

Til stede:
Formand Trine Juncher Jørgensen, næstformand Ditte Andersen, sekretær Bettina Aabank,
kasserer Jan Viegand, bestyrelsesmedlem Heidi Christensen og suppleant Lone Koefoed.
Dagsordenpunkter:
1. Generalforsamling
Bestyrelsens formand, sekretær og suppleant er på valg i år, og næstformanden ønsker
desuden ikke at fortsætte, hvorfor denne også er på valg.
Dato for generalforsamling forventes at blive fastsat til torsdag 31. marts kl. 19. Dagsorden skal
sendes ud 3 uger før, og indkomne forslag til dagsorden skal derfor modtages senest 16 marts,
hvorefter en endelig dagsorden kan sendes ud 17. marts.
2. Kommende aktiviteter
Fastelavn/ringridning - P.t. er der ca. 15 deltagere til ringridning som starter kl. 14 og forventes
at tage ca. 2 timer. Fastelavnsridning forventes at starte kl. 16 og være afviklet til kl. 18.
Trine hjælper med rideskoleryttere/heste på dagen. Der sendes reminder ud på mail til
klubbens medlemmer vedr. arrangementet. Der vil være normal undervisning denne dag.
Ridelejre – Der tales om at uge 27 passer bedst med at der kan være flest muligt hjælpere på
og vi vil undersøge om det kan lykkedes med en ridelejr i uge 31 også. Trine tjekker med
ridelærere og med Ilse om de kan deltage i uge 31.
Heidi, Jan og Trine er tovholdere på ridelejrene.
Miniridelejr plejer at ligge i september, der følges op på dette. Der tales desuden om
muligheden for at afholde en voksenridelejr, dette kunne evt. være i august.
Rideskolestævne – Afholdelse af stævnet er planlagt til den 19/20 marts og der tales om at det
kun vil være for hold og ikke individuelle klasser som tidligere drøftet, da det vurderes at blive
for tidskrævende. Hvis man ønsker at prøve kræfter med en individuel klasse, er det muligt at
deltage i stævnet til maj. Trine spørger Sisse om hun vil være dommer til rideskolestævnet.
Kæphestestævne - Heidi kontakter Junko vedr. planlægning af kæpheste stævne.
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3. Personale, arbejdsopgaver mv. opfølgning
Lukket punkt.
4. Drøftelse af konflikt ml. pensionær og rideskolepart/forælder
Lukket punkt.
5. Åbningstider SRC
Ifølge §7.1 i opstaldningskontrakten har RIH og medlemmer af RIH, adgang til faciliteterne fra
kl. 7 til kl. 22 alle ugens dage. Bestyrelsen er enige i at man som rytter selvfølgelig må være
fleksibel i forhold til harvning og vanding af baner/ridehuse.
6. Drøftelse af undervisning
Mette Ringheim som underviste i springning (privat), har valgt at stoppe i midten af februar og
vi har været så heldige at springrytter og underviser Anica Kristoffersen har sagt ja til at
overtage Mettes hold. Anica er en dygtig rytter som har redet på højeste plan i en årrække,
både som junior/youngrider og som senior har hun bl.a. redet DM, NM og international GP.
Hun underviser på alle niveauer og der er allerede vist stor interesse for undervisningen som
fortsat ligger på tirsdage fra kl. 16.
7. Drøftelse af tjanser (opfølgning)
Der er kommet flere tjanser til så der er rimelig godt styr på at få dækket opgaverne. Mandag
og onsdag mangler tjanser men de plejer at blive dækket ind løbende.
8. Drøftelse af salg af Zar samt køb af ny pony.
Efter en uvildig prisvurdering besluttede bestyrelsen at sælge Zar til Jan Viegand og hans
familie hvor vi mener han vil få et rigtig godt og kærligt hjem. Zar vil dog blive stående på
rideskolen et par uger endnu, da han desværre ikke er basisvaccineret og ikke kan flytte før
dette er på plads. Alle udgifter afholdes af Jan i denne periode.
Trine har i selskab med 4 rideskoleelever været ude og prøveride en mulig ny pony til
rideskolen, som ser ud til at være et rigtig fint match. Alle 4 piger fik lov at prøve den og det
gik helt uden problemer, den virker rigtig flink og var rolig under ridning og på staldgangen.
Ponyen er 9 år gammel og maks. 1ér pony, så den vil både kunne rides af de større børn samt
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voksne. Bestyrelsen har besluttet at gå videre med forhandlinger vedr. overtagelse af denne.
9. Udvalg
PR-udvalget – Der er sat gang i salg af skilte og vores første sponsor har fået sit skilt hængt op i
ridehuset. Vi håber selvfølgelig at der er flere der vil støtte klubben.
Der vil blive printet kontrakter og oplysningsmateriale vedr. salg af skilte så de er tilgængelige i
klubben.
Stævneudvalget – Der er stævne i Maj og i August (med klubmesterskab). Yderligere
information vil komme når vi er tættere på datoerne.
Der vil inden længe blive afholdt møde i forhold til at få nye medlemmer i udvalget.
Mette Krogh og Stine Ringheim er tilmeldt kursus i DRF i papirløse dressurbedømmelser.
Der er intet nyt fra de øvrige udvalg.
10. Eventuelt
Hegnet ved wrap-opbevaringen er gået i stykker, og det besluttes at bestille et nyt med dør i
for længere holdbarhed, idet det nuværende hegn ikke er designet til at skulle åbnes/lukkes.
Der er taget kontakt til kommunen med henblik på en samtale vedr. klubbens budget, da det
oprindeligt oplyste budget har vist sig ikke at være helt korrekt. Vi afventer svar fra
kommunen vedr. mødedato.
11. Næste møde
Fastsættes til den 20. marts fra kl. 9-11

