
Møde tirs 25/9-18 kl. 19.00  
Tilstedeværende: Tina Reckweg, Cecilie Stensgaard, Lone Nielsen, Stine Reckweg & Emma 
Lemmer Jørgensen  
 
Fraværende:  
 

Dagsorden: 

Evaluering af stævnet: 
Vi har fået mange gode tilbagemeldinger på vores stævne, det virker derfor på rytterne som 
om at de er yderst tilfredse! 
 
Cafeteria: Der blev solgt mange pomfritter, vi vil derfor overveje i bestyrelsen at investere i 
en friture.  
 
Det er dejligt at der er så klar en fordeling mellem opgaverne til stævnet, det gør 
planlægningen meget mere overskuelig! 
 
Sekretariat: 
Dobbelttjekke at dommere er klar over de skal dømme til weekenden.  
 
Stævnesæson 2019: 
Fortsætte med den klare fordeling af opgaver inden stævnerne, da det giver os som 
planlæggere et godt overblik.  
Revidere hjælpe listerne - cafeteria mangler! 
 
Vi vil gerne i stævne sæson 2019 gennemføre 3 D-stævner og have vores elevstævne til jul. 
Bestyrelsen har allerede forslag til stævne weekender i næste sæson så de er klar til at blive 
søgt i starten af 2019.  
 
Vi kunne i bestyrelsen godt tænke os at undersøge om vi som klub kan/må afholde C-
stævner.  

Sponsor: 
Vi har fået tilsagn fra Eniig om vores ansøgning på 5.000 kr. til vores arbejdsdag er blevet 
godkendt. Vi har allerede brugt pengene på gardiner i den store ridehal. 
Det er fantastisk at det store arbejde med at søge fonde har givet pote.  
 
Hvis vi har medlemmer med gode kontakter vil vi opfordre til, at de kontakter bestyrelsen så 
vi kan få gang i et samarbejde. Jo flere til at søge jo bedre! 
 



Ris/ros: 
Vi vil lave et opslag til at hænge på tavlen med bestyrelsens mail adresse, så hvis der er 
ris/ros til bestyrelsen, så har man mulighed for at kontakte os over mail, og så vil 
henvendelsen blive taget med på næst komne bestyrelsesmøde.  
 

Arrangementer resten af 2018: 
24/11 Julefrokost for elevafdelingen fra 16-20. Opslag kommer  
 
16/11 Ponyhygge. Vi mødes 16.30 og laver forskellige aktiviteter med og uden ponyer. 
Opslag følger  
 
9/12 Elevstævne  
 
15/12 Julefrokost for voksne. Kim har allerede lavet opslag inde i facebook gruppen for Gl. 
Estrup rideklub  
 

Den lille ridehal: 
Vi arbejder på højtryk for at få lavet taget på den lille ridehal, inden vinteren kommer.  
 


