
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 25/8 2020 kl 19.00 i rytterstuen. 
 
Tilstede: 
Dorthe Henriksen (DH) Mette Andersen (MN),Trine Dolmer (TD), Anette Busse (AB) 
Frederikke Busse (FB) Josefine Busse (JB) 
 
 
1: godkendelse af bestyrelsesreferat d. 10/3 2020 og Generalforsamlingen 2020 
Begge referater er godkendt 
 
2: Status økonomi 
Økonomien ser fin ud. 
 
3: Klubjakker 
Der udbydes igen catago klubjakker med klubbens logo. Klubben giver tilskud så prisen bliver 400 kr. pr. 
jakke. Trine laver opslag. Trine undersøger med T-shirt og langærmet t-shirt. 
 
4: overdækket bord bænke sæt. 
Vi arbejder videre med at få målt op og lavet materiale liste. AB undersøger om de kender en der kan 
hjælpe med materiale liste. Der ønskes at søge om hegn også. Der skal laves video eller billede materiale 
også.  
 
5: Cavalettis 
Der er et ønske om indkøb/bygning af cavalettis. Vi indkøber 6 stk. støtter og 3 bomme. FB indkøber 
 
6: Sponsorskilte 
Der skal laves nye sponsoraftaler, aftalerne udløb 1/7. vi tager kontakt til alle og hører om de vil fortsætte. 
Der laves aftale om det er 1-årige aftaler eller om de vil have en faktura hver år indtil de siger fra. AB tager 
kontakt til land og fritid TD tager kontakt til hestehuset husted og Gjerrild kro. 
 
7: medlem/passiv medlem 
Ved aktiviteter/fællesspisning mm bliver der fremover en pris for medlemmer incl. Passive medlemmer og 
en pris for ikke medlemmer. Dette træder i kraft fra 1/1 2021 
 
8: deltagelse i netværksmøde d. 16/9 på Gl. Estrup rideklub. 
AB og FB deltager, evt. også DH 
 
9: rytterstue. 
Oprydning af rytterstuen, opslagstavle hænges op. 
 
10: arbejdsdag: 
Evt. rengøre dressur hegn og sætte det ind. Lave en vinter klargøringsdag en weekend med fællesspisning. 
Dato kommer senere. 
 
11: Ok kort, der er tegnet et nyt kort, FB har en mere, Emilie, 
AB laver nyt opslag. 
 
12: evt. 
-Fællesspisninger, gerne ulige uger næste gang 22 sep. Kl 18.00 Menu: Lasagne med salat og flutes. Pris 50 
kr. TD laver opslag, vi fordeler opgaver senere. 



 
-forslag om et foredrag ang. Massage af hesten. MN undersøger. 
 
DH laver nyt opslag om klubmesterskabet.  
 


