
Møde man 28/5-18 kl. 19.00 	
Tilstedeværende: Tina Reckweg, Cecilie Stensgaard, Lone Nielsen & Emma Lemmer 	
	
Fraværende: 	
Stine Reckweg	

Dagsorden:	
Evaluering af stævnet 19-20/5-18:	

Til næste gang laves der indtægts og udgiftsbilag til de to kasser. 	
Det har været godt at have Mobile Pay, dog skal vi i fremtiden sørge for at man skriver navn og 
klasse når man indbetaler til vores stævne konto. 	
Parking fungerede rigtig godt og rytterne fik erklæringer så snart de kom ind på pladsen, alle 
udfyldte og var tilfredse med måden vi håndterede stævnet på. 	
Godt vejr og tilfredse ryttere. 	
Det var dejligt med styr på hjælperstablen, alle gjorde et fantastisk arbejde. Vi skal i bestyrelsen 
næste gang lave lidt anderledes hjælper-sedler hvor man inddeler listerne efter klasser og hvilken 
“rolle” man har fra start. 	
Til næste stævne ville det være godt at ordne banerne mellem dressurklasserne.  	
	
I fremtiden kunne det være godt at få taget nogle billeder af stedet, nu når det er shinet op.	
	
Det kunne være godt i fremtiden at få lavet dommertårnet færdigt. 	
	

Hjemmeside-tak til Gitte:	

Som tak for at Gitte Pultz har lavet den flotte nye hjemmeside og hjælper os i bestyrelsen med at 
ligge referater mm. op, får Gitte en erkendtlighed.	
	
Status ved sponsor-udvalg:	

Hanne Johnsen har sørget for at få tilbud hjem omkring nyt tag og barriere ovre i den lille ridehal. 
Det er nogle ting som står højt på ønskelisten og det skulle gerne ordnes inden efteråret/vinteren. 	
Cecilie Stensgaard har indtil videre søgt om midler fra:	

• Spar Nord fonden. 
• ELRO fonden.  

	
Hvis nogle medlemmer i klubben har nogle gode kontakter til sponsorere som kan hjælpe os i 
rideklubben på den ene eller anden måde, må de meget gerne kontakte bestyrelsen. 	
	
Arbejdsdag:	

Vi planlægger at lave arbejdsdag lørdag 25/8-18	



Vi regner med at starte dagen kl. 09 til fælles morgenmad og briefing om dagens opgaver. Om 
aftenen vil Birgitte give aftensmad og efter lidt til maven vil der være lidt til ganen og tændt op for 
musik = fællesdans på ridebanen for børn og voksne. 	
	

Skilt ved “rideskole” oppe ved den store vej:	
Vi kunne godt tænke os at der kom et skilt op, oppe ved hovedvejen så folk ved hvor de skal dreje 
fra. 	
	

Lillebrorlotteri	
Fortjeneste for klubben er 2720 kr. 	
Mette Holdgaard blev klubbens super-sælger og solgte i alt 65 lodder! 	
 

 


