
Møde tors 21/3-19 kl. 19  
Tilstedeværende: Tina Reckweg, Cecilie Stensgaard, Emma Lemmer Jørgensen, Stine 
Reckweg & Helle Witt 
 
Fraværende:  

Dagsorden 

Godkendelse af dagsorden og referat  
Alle har godkendt.  

Evaluering af fastelavn  
Penge på MP: 531,25 kr.  
Penge i kassen: 285 kr.  
Indkøb fra Stine gik op med tilmeldingsbetaling.  
Overskud = 816,25 
 
Der er købt ekstra ind så der vil være sodavand mm. at bruge af til stævnet her i næste 
weekend.  
Der var ros fordi det ikke var lagt oveni fastelavns arrangementerne i Assentoft og Øster 
Alling.  
Der var god stemning og eleverne var glade for slik og præmier, så alt i alt et vellykket 
arrangement vi vil gentage i 2020.  
 

Overnatningsarrangement torsdag og fredag påsken  
Vi afholder i rideklubben overnatningsarrangement 18-19/4, hvor vi mødes om torsdagen kl. 
15 og der kan blive afhentet fredag kl. 11.  
 
Vi vil gerne invitere juniormedlemmer af rideklubben, det vil sige alle medlemmer under 18 
år, til at komme med idéer til planlægningen. Vi vil mødes med de interesserede i rytterstuen 
tirsdag 2/4 kl. 16.00 
 

Årets hjælper/frivillig samt kammerat i rideklubben  
Til generalforsamlingen kom der er forslag om at “hylde” de frivillige og gode hjælpere. Som 
rideklub er vi afhængige af frivillig arbejdskraft og vil derfor gerne imødekomme dette.  
Nogle klubber har et point system hvor hjælpere til stævner optjener point - men dette 
kræver et stort administrativt arbejde som vi ikke synes vi har tid til i bestyrelsen. Derfor vil vi 
forsøge til næste generalforsamling, at de fremmødte kan stemme på årets hjælper/frivillig 



samt kammerat i rideklubben(som også skal være til stede), og rideklubben vil sørge for en 
erkendtlighed.  

Arrangement - ryttertræning 
Kirstine har givet forslag omkring at stå for et arrangement omkring rytter træning som 
bestyrelsen har sagt ja til - det er dejligt at medlemmerne kommer med forslag til 
arrangementer og står for afviklingen af dem!  
 
Arrangementet bliver afholdt lørdag 8/6 kl. 14 og koster 100 kr. som skal overføres til 
klubben på mobile pay: 64905 med angivelse af navn samt “kursus”  
Tilmelding sker til Kirstine på: 41262265 senest 25/5 
 

ELROdagene 
Der er i weekenden 24-26 maj 2019 de såkaldte ELROdage. Her giver ELROfonden tilskud 
til at man kan afholde arrangementer.  
Vi vil som rideklub gerne afholde et åbent hus arrangement med forskellige indslag. Vi har 
derfor søgt og afventer svar.  
 

Stævnet sidste weekend i marts  
Vi havde godt vejr og et okay antal startende. Vi ser allerede frem til vores næste stævne 
som er første weekend i maj.  
  
 
 
 
 
 
 
 


