
  
Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 

Fraværende:  Ingen 
1.       Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 

 
2.     Undervisning: 

2.1 Klubheste.  
 
Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og behandlet, 
af Frank Pedersen. Det er gået fint siden. Shadow har fået pencillin for hoste, 
hvilket har virket, super godt.  
Vi har været ude at se på flere klubheste, for at finde en afløser til Marco. 
Vi har fundet afløser til Marco. En hoppe, winnie på 15år. 

 

 

2.2 Halvpartsheste 
Nu består hesteholdet af  
- André- Olivia Futtrup  
- Shadow – Helle Skov 
- Marco – Maja Andersen  
- Maluk – Stine Madsen Østergård 
 
Halvparts aftale skal underskrives. 
 
Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med 
beskrivelse af rideturen med underskrift. 
 
Det koster 150 kr. i mdr. at have halvpart. 
 
Halvparts ryttere skal for fremtiden tjekke udstyr 1 gang om mdr. og notere 
på de nye skilte der bliver hængt op over sadlerne. 
 
Snakket om at finde en afløser/ aflaster til Marco.  

 

2.3 Undervisere 
Vi har fået ny underviser, Charlotte Christensen. Voksen underviser. 
Betina Kaastrup vil i samarbejde med Charlotte, finde en afløser for Anne. 
 
Mandags holdet: Stine Døssing 17.30-18.30 
17.30-18.30 3 elever – 2 ledige 
 
Tirsdags holdet: Katja Kaastrup kl. 16.30 – 19.30  
17.00-18.00 4 elever – ingen ledige 
18.00-19.00 4 elever – 1 ledig egen hest 
19.00-20.00 2 elever – 2 ledig egen hest  
 
Onsdags holdet: Katja Kaastrup og Charlotte Christensen kl. 17.15 – 19.45 
17.15-18.00 4 elever – ingen ledig 
18.00-18.45 4 elever – ingen ledig 

. 



18.45-19.45 3 elever – 1 ledig egen hest 
 
Torsdags holdet: Anne - kl. 16.30 – 18.30 
16.30-17.30 4 elever – 1 ledig egen hest 
17.30-18.30 5 elever – ingen ledig 
 
Fredags holdet: Anne – kl. 15.30 – 17.30. 
15.30-16.30 4 elever – 1 ledig 
16.30-17.30 SPRING – 3 elever – 1 ledig 
 
De to højskabe i rytterstue ryddes til brug for undervisermateriale mv. Der er 
kommet lås på. Ny lås står Betina for 
 
Akut liste: 112, vagtlæge, helles nummer, medicinhåndterings person, brand, 
dyrlæge udføres af Vinka. 
 
* faldeteknik 
* fælles ture/fester/bio 
* Jævnlig evaluering af undervisere  
 
 
 

2.4  Undervisningsudvalg: Bettina Kaastrup. 
Undervisningsudvalget er Bettina Kaastrup. 
Prøvetimer skal aftales på forhånd.   

 

2.5 Privat undervisning 
Stine Døssing kommer så tit som muligt underviser privatryttere. Pt. Hver uge 
. Tilmelding til Bettina Kaastrup. 
 

- Stine har meddelt, at hvis der meldes fra til privatundervisning, mindre 
end 24 timer inden start, skal der stadig betales for undervisningen, 
selvom man ikke møder op. 

 
- Hurtig tilbage melding ved tilmelding er nødvendigt for at lette 

planlægningen! 

 

2.6 Rengøring 
Rengøringsdame: Ninna Nygård og Natasja Tonnisen. 
 
Helle bestiller ny og større skraldespand med 14 dags tømning.  
 
Husk at binde knude på poserne så affaldet ikke blæser væk. 

 
 
 

3.      Ridehus: 

3.1 Skilt 
- Nautrup som aktiv har givet os et nyt skilt. 
 
Skiltet er kommet, galger er kommet. Jan prøver at få det sat op.  

 



3.2 Baneudvalg 
Der nu blevet lavet ny udendørs bane 20 x 60. Fredsø logestik har lavet 
banen.  
 
 

 

3.3 Ridehus / bane projekter. 

- Dyser i ride huset skal rettes til evt. Renses. 
- Der er nu sendet ansøgning om anlægs ønsker til skive kommuner. Ny 

stald og ridehus.  
 

 

 
4.       Rytterstue: 

 
 

 

 
5.       Økonomi: 

5.1 Annoncering. 
 

- Helle Sørensen. Hun arbejder på hjemmesiden. Helle Sørensen 
fortsætter, som vores webmaster. 
 

- Der er lavet en blanket til sponsoraftaler. Vores hjemmeside er nu 
blevet ajourført.  

 
- ”Boks – sponsorart” er en mulighed ???? sponsoren får et skilt på 

boksdøren. Mod et mindre honorar. Vi arbejder bl.a. På at få en 
sponsoransvarlig. 

 
- Alle ideer til sponsorater er mere end velkommen.  

 
 

 
 

5.2 SIS (Skive idræts samvirke) 
Fremover kun tilskud til kurser. 
Der er givet 4500 til træner uddannelse.  
 
Der er anlægsønsker omkring ridehus/staldprojekt og ridebane plus fyld til 
ridebanerne. 
 

 

5.3 Tilskud 
Ansøgning sendt til DSF. Omkring ny vaskemaskine. Vi har fået 10.000 til 
en ny vaskemaskine. Hvilket nu er kommet til klubben. Hvor der er aftale 
med Mads Madsen og Jan Kaastrup om opsætning til den nye maskine.  Den 
gamle vaskemaskine er solgt.  

 



 
Vi har fået tilskud fra DSF til printer, computer, lydanlæg og projektor.  
 

5.4 Økonomi generelt 
Regnskabet for 2013 lyder på et overskud på godt 23.000 kr. 
 
Der er overskud på vores elevponyer pga. undervisning. Trods det, er der 
blevet brugt den del penge på dyrlæge og nyt udstyr til elevponyerne. 
 
Første kvartal ser rigtig fin ud. 

 

6.       Aktiviteter: 

 6.1 Rytter lejr. 
 

 

6.2  Påskeridt 2014 
Der er styr på påskeridt 2014. 

 
 

 
 

6.3 Fælles ridning  
Pt. Ingen fælles ridning. Planlægges individuelt af dem, der kommer i stalden. 

 

6.4 Arbejdsdag. 
Er pt. Ikke nødvendigt. Kun småting der skal laves i efteråret. 

- Dyser i ridehus. 
- Ryddes op 
- Dommerhus evt. males 
- Der skal fældes træer og gives round-up. 

 

 

6.5 Stævner 2014 
Proportioner er udsendt og godkendt. – 21-22 Juni. Stævne programmet 
kommer op at køre den. 26 april på go og live.  

 

6.6 Hygge uden hest 2014 
Afventende. 

 

6.7 Teoretisk undervisning 
I øjeblikket er der 25 ryttere der er i gang med ryttermærk. Plus der er klar, 
parat, start kursus. I gang med 16 ryttere. (soignering og pasning af hest ) for 
elever er der teoridag den første uge i maj. 

 

6.8 Generalforsamling 2014 
Sidste tirsdag i febuar. 2015. 

 

6.9 Løvfaldstur sep/okt. 
 

 

6.10 Juleafslutning + julefrokost 20. december 2014 
 

 

6.11 messe i Durup hallen. 
Vi deltog og hjalp med indsamling af sponsor gaver. 

 

6.12  
 

 

6.13   

7.       Regler mv. Dansk Rideforbund 

7.0 Certificering 
Certificering er godkendt og gennemført. Der er enkelte ting vi lige skal have 
fulgt op på bl.a. et P. skilt og andre småting.  
 

 



7.1 Gennemgang af sikkerhedsregler. 
Sikkerhedsreglerne er gennemgået og godkendt. 
Diskuteret, at opfordre voksne (på skrift i sikkerhedsreglerne ) også at ride 
med sikkerheds vest. 
Desuden tilføjes evt. at springning kun er tilladt hvis man er to tilstede. 
De nye punkter nævnes på general forsamlingen. 

 

7.2 Brandvejledning. 
Hænger på tavlen i stalden. 

 

7.3 Regler for ridning i ridehus.  
Snakket om at laminerer reglerne og hænge nye op.  
Vinka finder kopien og printer dem ud. 

 

 

8. Eventuelt 

8.1 Fremtidige bestyrelsesmøder.  
Startet med punkt 8. 

 

8.2 Hesteklubbens omdømme. 
 

 

8.3. Eventuelt. 
- Hotmailen overtaget af Tanja Markussen – mere obs. på det !!! 

 
 
8.4 Udlevering af referat 
Et til internettet.  
Sendes på mail til 

- Helle Larsen. Tlf. 40 59 21 77 urbrand@hotmail.dk   
- Tina Bjerregård Pedersen.Tlf. 21 80 23 23 tbp@energimail.dk 
- Tanja markussen. tlf. 29607727 tanni_murphy@me.com  
- Jette Tonnisen. Tlf: 41 11 04 16. famtonnisen@hotmail.com   
- Bettina Kaastrup. Tlf. 30 25 56 05 glyngemark@gmail.com 
- Vinka Tønnesen. Tlf. 30 59 08 81 vinkatd@gmail.com  

 

8.5 Næste møde. Den. 20 maj. Tanja tager kage med.  
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