
Møde ons 16/1-19 kl. 18 	
Tilstedeværende: Tina Reckweg, Cecilie Stensgaard, Lone Nielsen & Emma Lemmer Jørgensen	
Hanne Johnsen deltager ved udvalgte punkter	
	
Fraværende: Stine Reckweg	

Dagsorden	
Godkendelse af dagsorden og referat 	
Godkendt. 	

Afholdelse af generalforsamling søndag 3/2 kl. 15 	
Hanne vil gennemgå regnskabet. 	
Emma laver den officielle indkaldelse som hænges op ved rideklubben. Der laves som noget nyt 
en FB begivenhed. 	
Tina forbereder sig på ”formandens beretning”. 	

Stigning af kontingent 	
I Norddjurs kommune skal vi fremover betale 105 kr. pr. medlem til kommunen. Vores pris for 2019 
vil være 375 kr. På grund af stigninger vil bestyrelsen foreslå at medlemskontingentet stiger fra 
2020 til 425 kr. for et års medlemskab. Det tages op til generalforsamlingen. 	

Regnskabet gennemgås	
Hanne fremlægger regnskabet for bestyrelsen. 	

Stævneansøgninger 	
Forårsstævne:	
4+5/5 uge 18 ellers 11+12/5 uge 19  	
	
Efterårsstævne: 	
14+15/9 uge 37 ellers 24+25/9 uge 34	
	
Vi plejer at have 3 årlige stævner, vi skal søge frem til 31/3-2020. 
Vi har førhen haft et indendørs stævne som det første på året, men vi synes ikke at klubbens 
faciliteter egner sig til indendørs stævner, derfor vil vi gerne i 2020 at der kun satses på at afholde 
udendørs stævner dvs. fra 1/5-1/10.  
	
Der er møde på Vilhelmsborg mandag 4/2 kl. 19, som Cecilie & Emma deltager i.  
 

Udkast til Årshjul 

Bestyrelsen har udformet et vejledende årshjul som kan revideres året igennem. De planlagte 
arrangementer kommer også an på det nye bestyrelsesmedlem.  



Måned  Arrangementer 

Januar   

Februar Søn. 3/2 kl. 15 Generalforsamling 

Man. 4/2 kl. 19 Stævnemøde på Vilhelmsborg 

Marts Fastelavn  

30+31/3 E+D stævne   

April  

Maj E+D stævne 

Juni  

Juli Sommerferie 

August  

September E+D Stævne 

Oktober  

November Lør. 23/11 Julefrokost for elevafdelingen 

December Søn. 8/12 Elevstævne 

 Ønsker/idéer til aktiviteter: 

• Overnatningsarrangement  
• Heste Team Work (HTW)  
• Foredrag/workshops 
• Sommerfest med arbejdsdag 
• Fællesspisning 

 


