
Referat til bestyrelsesmøde d. 08. januar 2015 

Tilstede: Mette K. Madsen (MKM), Elizabeth A. Rasmussen (EAR), Elisabeth Bager (EB), Kirsten B. Jensen 

(KBJ), Karen B. Sørensen (KBS), Sabine Schubert (SS) 

 

1. Valg af referent 

 

 SS blev valgt 

 

2. Godkendelse af bestyrelsesreferatet a.d. 23.november 2014 

 

EB mailer referatet til alle bestyrelsesmedlemmer til godkendelse 

 

3. Nyt fra formanden 

 

MSK finder ud af vedr. flasker til vores nye flaskeautomat 

 

4. Nyt fra kassereren – facilitetsgebyr-betaling – manglende indbetalinger fra medlemmerne 

 

Der mangler stadigvæk mange indbetalinger vedr. facilitetsgebyr og medlemskabskontingent 

samtidig med at der er en tilbagegang af medlemskaber 

Der skal strammes op vedr. betalingerne 

EAR får en liste fra MB, hvem er opstaldet ved MB Horses samt hvem der får undervisning. Så bliver 

der krydstjekket og alle dem som endnu ikke har betalt får en reminder. Dem som bagefter ikke har 

betalt, må ikke længere modtage undervisning eller benytte faciliteterne.  

Der vil blive hængt en opdateret liste op i hallen med alle medlemmer. 

 

Vores lejekontrakt skal gennemgås. 

 

Alle aftaler og afregninger skal være på skrift, vi skal være opmærksom på de gældende regler. 

 

5. Regler for distriktsmesterskaber vedr. at stille hold 

 

NDRKs egne ryttere kommer i første række. Hvis der mangler en/flere ryttere til at stille hold, kan 

der inviteres udefrakommende ekvipager til at starte for NDRK. Det koster kr. 250,- for 

medlemskabet. Hvis NDRK betaler startgebyr tilfalder evt. pengepræmie klubben. 

 

6. Kursus/temaaften 

 

SS har været til to kurser på Vilhelmsborg som gav lidt inspiration. Bliver behandlet til næste møde. 

Dansk Rideforbund holder p.t. nogen temaaftener om korrekt dressurridning. SS spurgte, om det 

kunne være interessant for klubben, at afholde dette arrangement, evt. også indbydelse til de 



andre omkringliggende klubber. SS laver opslag på facebook for at høre stemning i klubben. 

 

7. Facebook-opdateringer vedr. ændringer af undervisning 

 

SS foreslog, at ændringer i undervisninger (om det er aflysninger eller ekstra undervisning) bliver 

opslået på facebook. SS tager kontakt til underviserne. 

 

8. Klubmesterskab 

 

Der gives 1 point i klubmesterskab for deltagelse i et stævne, også når man bliver diskvalificeret 

eller udgår. 

I år bliver der kåret de bedste tre i hver kategori. EAR og MKM sørger for præmier/rosetter 

 

9. Diverse 

 

Næste fællesspisning er d. 03. februar 2015. Kirsten laver Henriettes livret 

 

Dato for generalforsamling blev fastlagt til d. 23. februar 2015.  

 

Af bestyrelsen står til valg: 

KBJ – ønsker ikke genvalg  

KBS – ønsker ikke genvalg 

EAR – overvejer genvalg 

 

I år har vi valgt, at der også bliver kåret ”Årets NDRKer” ved generalforsamling. SS laver opslag på 

facebook. Forslag mailes til SS med en kort begrundelse. 

 

 

Referent Sabine Schubert, 15.01.15 

 

 


