
  
Referat bestyrelsesmødet d. 20.01.2016 

Fraværende: 0 
 
1.       Godkendelse af referat fra 11.11.2015 GODKENDT d. 20.01.2016 

 
2.     Undervisning: 

2.1 Klubheste.  
Hvis der er noget med elevponyerne, så skal en af dem, der er i bestyrelsen 
underrettes så problemet kan blive løst. 
Vi kigger efter afløser evt. Maluk. Afløser for Andre er fundet, ny pony Diamond.  
 

 

2.2 Halvpartsheste 
Nu består hesteholdet af  
- André- ledig.  
- Shadow – Betina Kaastrup 
- Maluk – ledig 
- Winnie- Maja Andersen 
- Diamond- ledig 

Ingen på venteliste.  
 
André sættes til salg snarrest. 
 
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 tavlen. 
 

 

2.3 Undervisere 
. 
Bettina sørger for alt privat undervisning. 
 
Nye undervisningstider  
Mandags holdet: Jesper Nielsen 
19.00-20.00 voksne 4 elever – 1 ledig egen hest 
Tirsdags holdet: Jesper Nielsen  
17.00-18.00 4 elever –  
18.00-19.00 4 elever – 1 ledig egen hest.  
 
Onsdags holdet: Lena Madsen og Cecilie Glintborg  
17.00-18.00 4 elever – ingen ledig 
18.00-18.45 4 elever – ingen ledig 
 
Torsdags holdet: Tanja Markussen.  
17.00-18.00 3 elever – en ledig elevhest 

. 



18.00-19.00 3 elever – en ledig elevhest  
 
Der skal bruges lidt tid i skiftet mellem holdende på at tjekke at 
afsadling/opsadling  
Temaer til opfølgning 
* faldeteknik 
* fælles ture/fester/bio 
* Jævnlig evaluering af undervisere 
 

2.4  Undervisningsudvalg: Tanja Markussen 
- Undervisningsudvalget er Tanja Markussen i samarbejde med Bettina 

Kaastrup. 
- Prøvetimer skal aftales på forhånd.  
- Næste gang der skal ansættes, skal der udleveres en brochure, som 

fortæller, hvad der forventes af en undervisere.     

 

2.5 Privat undervisning 
Jesper Nielsen kommer så tit som muligt underviser privatryttere. Hver 
mandag aften og tirsdag eftermiddag. Tilmelding til Bettina Kaastrup. 
 

- Jesper 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: Natasja Tonnisen. 
 
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 
  

Ny bund er rigtig god. Nu trænger den til lidt vanding og evt. lidt dybde 
harvning. 
Evt. skal der et el. to læs nye skaller fordeles på de udendørs baner. 
Der ska max. 5 cm. Nye skaller på 20x60 bane og på 20x40 banen. 
 

  

 

3.3 Ridehus / bane projekter. 
 
Aftalen er at Jan Kaastrup harver banerne for 50 kr. pr. gang. 
 

 

 
4.       Rytterstue: 

 
 

 

 
5.       Økonomi: 



5.0 Økonomi generelt 
Underskud på 19.000kr. men skyldes udbetalinger fra kommunen, som ikke 
er kommet endnu. Det er ca. 20.000kr vi mangler. Så regnskab går ca. i nul. 
Generelt for regnskabet 2015 er det tilfredstillende. 
 
 

 

5.1 Hjemmeside. 
- Bettina Kaastrup har ajourført vores hjemmeside. 
 
- Vores hjemmeside er nu opdateret med tlf.-priser og tider.  

 
- Der er lavet en blanket til sponsoraftaler.   

 
 

 
 

5.2 SIS (Skive idrætssamvirke) 
 

 

5.3 Tilskud 
  
Vi har fået tilskud til opsætning til heste læskur og shelters. 
Betina Bak og Bettina Kaastrup er i en gruppe med Else Marie om at få det 
op at stå.de har holdt et møde og er i fuld gang. Der søges ekstra tilskud 
rundt omkring, så vi kan få et rigtig lækkert område. Med to shelters af god 
kvalitet. 
 

 

6.       Aktiviteter: 

 6.1 Rytter lejr. 
Der bliver rytterlejer næste år samme weekend hvor der er stævne. 
 

 

6.2  Påskeridt 2016 
 

 
 

6.3 Fælles ridning /hygge dage 
Er startet søndage planlægges efter aftale. Der har været et par ture.  
 
Forslag om ”cafe” dage.  

 

6.3 Arbejdsdag. 
 
Tilbage er der følgende til næste arbejdsdag 

- Male rytterstue 
- Dommerhus evt. males. Forårsprojekt. 
- Depotrum på loftet. 
- Barrierelågen skal laves. 
-  

  

 

 

6.4 Stævner 2016 
 
Den. 18-19 Juni. 
Nye hvide underlag til elevponyerne inden næste år…!! Tina afprøver at gøre 
de gamle hvide underlag, helt hvide igen. Ved brunsæbe. Vi vil prøve om der 
evt. er nogen det kunne tænke sig at give os 4 hvide underlag i sponsor mod 
de får reklame på underlag. 
 

 

6.6 Hygge uden hest 2016 
Afventende. 

 

6.7 Teoretisk undervisning 
 

 



6.8 Generalforsamling 2016 
 
Tirsdag 23 feb.2016 kl. 19:00 
På valg er. 

 Vinka Tønnesen 

 Betina Kaastrup 

 Tina Bjerregaard 
 
 

 

6.9 Løvfaldstur sep/okt. 
 

 

6.10 Åbenhus og juleafslutning  
 
Den. 19 dec. 2015. det gik rigtig godt, en rigtig hyggelig dag. Både gæster, 
forældre, elever og medlemmer var i god stemning og bakkede godt op om 
vores lille arrengement.  
Være mere konsekvent omkring vores tidsplan.  

 

6.11   

6.12  
 

 

6.13   

7.       Regler mv. Dansk Rideforbund 

7.0 Certificering 
 
 

 

7.1 Sikkerhedsregler. 
Sikkerhedsreglerne er gennemgået og godkendt. 
 

 

7.2 Brandvejledning. 
Hænger på tavlen i stalden. 

 

7.3 Regler for ridning i ridehus.  
 

 

8. Eventuelt 

8.1 Fremtidige bestyrelsesmøder.  
Startet med punkt 4. 

 

8.2 Hesteklubbens omdømme  

8.3. Eventuelt 
 
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  
- Betina Bak. Tlf. 29666844. betinaskyldahl@gmail.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. 23 Febuar.  tager kage med   
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