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Dato: 26-08-2018 

Deltagere:  Lilly – Margit – Rikke – Desiree - Betina 

Fraværende: Dorte 

 

1. Opfølgning på udestående punkter 

Efter nogen tids undersøgen, har vi besluttet ikke at søge kommunale midler. Vi har 

for få medlemmer under 25 år og vi han ingen elevskole til at kunne trække 

berettigelsen. 

På hjemmesiden under punktet ”Om os” vil vi fremover lægge referater fra 

bestyrelsesmøder. Margit forsøger sig med dette. 

Vi vil gerne opfordre alle til at bruge bookingsystemet på hjemmesiden. Vi har flere 

ryttere der kommer udefra og hvis man ønsker at ride undervisning, så skal man 

alternativt lede alle beskeder på facebook igennem for at finde ud af om hallen er 

booket. Via systemet har vi alt på et sted. Hvis man ikke har booket via systemet, så 

kan man ikke gøre krav på hallen. Dette melder vi ud på facebook også via Margit. 

DIF pulje søges igen mhp støtte til skridtmaskine. Der var afslag i første omgang, 

men vi prøver igen. Betina har bolden på dette. 

Vi er ved at få helt styr på hvad der skal til for at klubben kan få etableret mobilepay. 

Kopi af kørekort og sygesikring samt CPR nr og adresse fra Betina skal sendes til 

Rikke. 

Velkomstfolderen sætte si tryk, så den kan deles ud til alle. Desiree forhører sig på 

pris hos ER Tryk, der ligger i Erritsø. Han har sikkert et minimums oplag. Vi tager 

gerne mod et sponsorat i form af logo på folderen som en del af betalingen. 

E-mailadresse  til bestyrelse skal oprettes. Betina har bolden. 

  

2. Muligheder for indtægter 

Vi arbejder videre med følgende aktivitet. 
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- Aftaler med lokale butikker, således at køb udløser tilskud til klub (f.eks. 10% 

af købssum) 

Betina laver oplæg til aftale. Vi koordinerer på messenger, hvem der kontakter hvem. 

Happy Horse, Foderbutik i Børkop m.fl tages også med. 

 

3. Udeståender 

Ur i ridehal skal placeres under vindue i rytterstue, så det nemt kan tages ned når 

batteriet skal skiftes. Vi tager på næste møde med Jacob. 

Postkasse til input fra medlemmer. Vi foreslår at den stilles på skab i rytterstue. 

Tages på møde med Jacob. 

Bunden i ridehallen trænger til nivellering. Tages på næste møde med Anja og Jacob. 

Rikke undersøger krav til revisor. 

 

4. Investeringer 

Vi har fået en vurdering på ridebanen udenfor. Der findes en god løsning som 

anbefales ift at sikre bedre dræning. Vanding i de varme perioder for at sikre at den 

ikke bliver for tung, er det eneste fornuftige at gøre. Vi drøfter oplægget med Jacob. 

Vi har droppet at købe et solarium, da vi ikke kan finde en plads til det.  I stedet ser vi 

nu på om klubben skal give et bidrag til skridtmaskine. Skridtmaskine drøftes med 

Jacob og Anja på vores næste møde. 
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