
Møde tirsdag 3/4-18 kl. 18.30 	
Tilstedeværende: Tina Reckweg, Stine Reckweg, Cecilie Stensgaard, Lone Nielsen & Emma 
Lemmer 	
Matilde Venneberg repræsenterer JU  
Birgitte Flindt & Ole Skjødt deltager en time fra 19.30	
Fraværende: 	

Godkendelse af referat samt dagsorden	
Alt godkendes.  	

18.30 Juniorudvalg repræsenteret af Matilde Venneberg	
Matilde Venneberg repræsenterer Gl. Estrup Rideklubs juniorudvalg og deltager i mødet fra 18.30-
19.00	
Punkter som vedrører JU:	

• Part ryttere ønsker et sted at opbevare deres grej - Der bliver ikke stillet skab an.   
• Vaskemaskine - Det bliver upraktisk, hvor skal man tørre tingene osv. At være 

afhentningssted for vask af hesteudstyr var oppe og vende, men vi har ikke plads til 
opbevaring og bestyrelsen er ikke interesseret i at skulle stå for det praktiske.  

• Dækkenholder - Det kan ikke lade sig gøre umiddelbart, vi har ikke plads. Alle opstaldere 
ar et skab hvor man kan opbevare sine ting inklusiv dækkener. Alternativt må man tage 
sine dækkener med hjem når de ikke er i sæson.  

• Bogstaver på udendørsbanen - Der var argumenter både for og imod, men bestemmelsen 
blev at det ikke ville give mening. Hvis man vil træne med bogstaver bliver det indenfor, 
hvor ridehuset har nogle originale mål. 

19.30 Arbejdsdags-planlægning med deltagelse fra Birgitte & Ole	
Bestyrelsens ønsker:	

1. Flis i ridehuset  
2. Oprydning hvor springmateriale står  
3. Vask af hvidt hegn  
4. Sekretariat 
5. Maling af vinger og støtter 
6. Nedvask af barriere i lille ridehus + små reparationer  
7. Gavlporten i lille ridehus skal laves  
8. Ordne hovslag på udendørsbanerne  
9. Lamperne i stort ridehus 
10. Sadelrum  
11. Tagrender 
12. Vaske ridehal ned  

 
Det var ønskeligt at have arbejdsdag inden stævnerne i maj, men med alle de planlagte 
arrangementer udskydes arbejdsdagen til inden sommer.  

Evaluering af stævnet 29+30/3 	
Indkøb: 	

• Ure til sekretariat + ridehal  
• Baneplanere til springning  



• Flag til start og slut  
• Musikanlæg (Højtaler til rytterstue + sekretariat, man skal kunne skrue op og ned) 

	
Overskud fra stævne = 6000+	
Cafeteria = 4000 
 
Hjælperlisterne skal hænges op i bedre tid til næste stævne.  
	

Repræsentantskabsmøde distrikt 12	
Vi skal meldes til senest den. 8/4 	
Mødet er i Kolding 21/4 	
	
Tina Reckweg tager afsted 	
	
Meld også til Equipe kursus 12/4 kl. 17.00 på Kallehavegård - Cecilie & Emma tager afsted	
	

Sponsorater 	
De store fonde åbner for ansøgning i Maj.  
Vi vil ligeledes gerne have præmier til vores stævner i maj.  
Bestyrelsen har et dokument hvor det er koordineret, hvem der står for hvilken sponsor.  
 
Tina har godt gang i salg af skilte til ophæng i den store ridehal, når der er solgt 5 skilte begynder 
vi at få dem produceret.  

Hjemmesiden	
Hjemmesiden er kommet op at køre med stor hjælp fra Gitte Pultz. 
Emma er sat ind i at lave nyheder, og bliver sat ind i at lægge referater op så klubbens medlemmer 
kan følge med i hvad bestyrelsen går og laver.  	

Besøg fra kommunen 	
Bestyrelsen står for besøget. 
Dato og tid er meldt ud.  
Tina, Emma & Lone deltager.  

To do listen:	
	
Bestille bogstaver til 
stævnebanen 

https://alulette.dk/spring/product/bogstaver/bogstavkegle-m-
plantehul-og-bogstaver  
 
http://www.safety-system.dk/alt-til-
ridebanen/dressurmaterialer/dressurbogstaver/dressurbogstaver-
med-blomsterindsats  
 
Tina bestiller bogstaver.  



 

Nye bænke Stine ringer rundt og får tilbud på bænke, evt. få dem 
sponsoreret.  

Kommunen inviteres 
på besøg 

Emma sender mail.  

 
 
Vigtige datoer: 
12/4 kl. 17.00 Equipe kursus på Kallehavegård  
17/4 kl. 17-18.30 HTW træning 
21/4 Repræsentantskabsmøde  
1/5 kl. 17-18.30 HTW træning  
5/5 HTW stævne  
19.+20/5 Klubstævne  
 


