
Mødereferat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødeindkalder: Julie Busk   
Deltagere: Julie Busk, Marie-Louise Mikkelsen, Lonnie Langvad, Karina Werborg Olsen, Hanne Pehrson, 
Søren Schirmer og Rikke Eriksen   
Andre: - 
Afbud: - 

 

Møde dato: 11.03.2020 
Mødested: Kastanievej 22A, 8930 Randers NØ   
Møde leder: Julie Busk  
Referent: Rikke Eriksen  

 

Næste møde: 24. april 2020 kl. 15.30, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ 

 

Opfølgning siden sidst: 
Internetløsning er undersøgt, men ingen kan tilbyde en løsning. Vi bliver kontaktet, når der bliver udbudt 
fibernet.   
 
Silje Glans er ansat som hestepasserafløser og vil stå for pasning af elevhestene i weekenderne i 
samarbejde med parterne.  
 
Pt. Er der ingen betalte tilmeldinger på Rytterfitness Workshop. Vi forsøger at sende info ud via mail fra 
Conventus. Sidste tilmelding med betaling er den 23. marts 2020.  
(udsat pga. Corona-lockdown, udsendt efter bestyrelsesmødet, ny dato bliver den 23. maj 2020) 
  
Undervisningsudvalget: 
Ridelejr incl. tur til Djurs Horse Park. Prisoplæg er 650 kr. for de små ryttere og 800 kr. for de store ryttere. 
Dette godkendes af bestyrelsen.  
Ridelejren vil for ryttere op til 10 år, være fra torsdag den 30.07.20 til og med lørdag den 01.08.20. For 
ryttere i alderen 10 – 18 år fra lørdag den 01.08.20 til og med tirsdag den 04.08.20. 
 
Dorte Dommerbye vil være behjælpelig med layout til info- / tilmeldingsseddel. 
 
Ønsker til sponsorudvalget: 
Rosetter 
Popcorn maskine 
Slush ice (Sponsoreres af Guld event) 
Bluser med tryk 
Diplomer 
Mad 
Præmier til striglekonkurrence 
Timeløn til undervisere 
       



Fast dato for åbning for tilmelding til ridelejr. Ratebetaling af 2 rater. Der tilbydes 25 pladser til de små og 
25 pladser til de store. 
 
Juniorudvalget har lavet kæphestetræning den 28. marts 2020 fra kl. 13-16.  
(udsat/aflyst pga corona-lockdown udsendt efter bestyrelsesmødet) 
 
Ide om: 
Kæphestemedlemskontingent og kæphesteundervisning fra den nye sæson 2020. 
Udbyde rytterfitness fra den nye sæson 2020. 
 
Steffi Vohlander Christensen er ansat som barselsvikar for Ditte Dahl. Vikariatet er aftalt til 3 mdr. / til 
sæsonen er slut. 
 
Formanden: 
Køb at hjertestarter til 5900kr. Bestyrelsen mener, vi er fint dækket af den, der er ved Brugsen. Hvis vi skal 
have en selv, vil vi forsøge at gå os til hjertestater den 3. maj 2020. 
 
Kasserer: 
Klubben har fået bevilget personlig assistance til Monica. Karina tager kontakt til Silje, om hun er 
interesseret i dette job. 1 time hver fredag.    
 
Bestyrelsen vil gerne bede sponsorudvalget om, indtil videre at indstille aktivitet mht. fonde ansøgninger på 
staldområde, stald, opsadlingsområde osv. indtil de har lavet et årshjul. Dette for at sikre en bedre 
kommunikation og et bedre samarbejde mellem bestyrelsen og sponsorudvalget. Når årshjulet er lavet, kan 
der igen gives gas. Deres energi kan med stor glæde i mellemtiden bruges på ærespræmier, 
skiltesponsorater, klasse sponsorater etc. til stævner. Sponsorudvalget inviteres til bestyrelsesmødet i april 
2020 til en uddybende og konstruktiv snak om dette.  
 
Randers Kommune giver 75% i tilskud til lovliggørelse af kloak løsning med seponering, som skal udbedres 
efter påbud af Vandmiljø Randers.  
 
Vi har fået et skab med lås til personfølsomme oplysninger, som er placeret i aflåst rum i klubben.  
 
Sponsorudvalget: 
Vi har fået sponsoreret en bro og vippe af Peter Lindhart, elevfar. De bliver leveret fredag den 13. marts 
2020.  
(udsat/aflyst pga. Corona lockdown udsendt efter bestyrelsesmødet) 
 
Bestyrelsen ønsker at have et møde med Jutlander bank, som ønsker at blive ny hovedsponsor, inden vi 
skal have møde med Sparekassen Kronjylland. Kassereren skal være med til mødet, da det omhandler 
klubbens økonomi. 
Hanne og Kristian tager mødet med Jutlander Bank. 
 
Grejbank-kontingent på 500kr, vi er ikke interesseret pt. 
 
Ad hoc-udvalget – opsadlingsområdet: 
Søren vil komme med oplæg til entreprenører, som skal godkendes af bestyrelsen. 
1. sadelrum, 
2. depot- og foderum,   
3. opsadlingsområde, 



4. dommertårn. 
ved sponsorater kan rækkefølgen laves om. 
 
Anlægsudvalget: 
Fold og vandkopper på elevfoldene opstartes i juni / juli / august.   
 
Jordbunken på folden vil blive jævnet ud.  
 
I april bliver der afsat tid til at få lavet wc’et, håndvask og rør i sek. / foderrum.  
 
Containerflytning bliver udsat til næste år 2021.    
  
Kloak i løbet af året. 
 
Afretning af haller 2 gange om året april og september. Udendørsbanerne 1 gang om året april. 
Søren indhenter tilbud. 
 
Stævneudvalget:   
Vi har C-stævne i dressur den 20. – 22. marts 2020. Vi følger udviklingen nøje mht. Coronavirus og følger 
DRF anbefalinger. (udsat/aflyst pga. Corona-lockdown udsendt efter bestyrelsesmødet) 
 
Stævneregnskaberne for: 
C-stævnet spring for pony den 25. – 26. januar 2020, viste et overskud på 5.729,56 kr. 
E-fastelavnsstævnet den 15. februar 2020, viste et overskud på 3.560,18 kr. 
 
Samlet stævneindtægt for 2019 er et overskud på 71.534,65 kr.              


