
 Bestyrelses møde Hori d 4/5 2022  Kl. 18.00 På Hori 

 Fremmødt: Frank, Lise, Rikke, Palle 
 
Meldt afbud: Mette og Rikki 

Torben, Jette  

 Punkt Beslutninger/orientering 

1 Gennemgang/godkendelse af 
referat 
Billeder 

Godkendt 

2 Økonomi 
Regnskab/Økonomi 

Fraværende, vi hører nærmere næste gang. 
 

3 Stævne 
4 dags stævne møde 
Regionsstævne evaluering før, under 
og efter 
Halvparts heste til stævne. 
  
Dressur opvarmning 

 
Dato for næste møde d 24 Maj kl. 19.00. 
Under stævnet, god stemning, glade folk, gode 
præmier.  
Vi deler hestene op, i halvparter og elevryttere. Jette 
laver et udkast.  
Bredt bånd til dressur opvarmnings banen 

4 Heste 
Smed 
Lillemann 

 
Vi holder fast i den smed vi har lige nu. 
Vi beholder Lillemann, indtil videre. Og laver en 
aftale med Kristine om en kontrakt.  

5 Undervisning og undervisere 
Nye undervisere 
 

 
Der er 3 nye undervisere på prøve, fra midt i april til 
midt i maj. Det bliver spændende.  
Der er startet et hold op fredag med 2 små ryttere. 
Hvor Thea og Asta er undervisere.  
Søndags holdet nr. 2 starter op på Søndag den 8 
Maj. 

6 Indkommende forslag fra  
medlemmer. 
 

 Kamera op i ridehuset og i stalden så Villy kan se 
hvem der ikke er søde til at passe på ny bund. 
Denne giver vi videre til Villy, da det ikke er en sag 
for bestyrelsen. 
 
Selinah – Loppemarked forslag 

Hej Jette. Da jeg ikke har deltaget i 4 dags 

stævne før vil jeg høre om der er loppemarked 

også om lørdagen ? Eller hvis vi kan finde 

pladsen til det vil jeg, min store datter og 

svigerdatter gerne stå for det. Tænkte 75 kr pr 

stand og det får jo nogle andre typer 

mennesker ud og se stævne og rideskolen. 

Flere penge i kassen osv . Tænkte om i 

kunne tage det med på møde i aften ? Knus 

Selinah  

Vi er enige om at det er en god idè og at de 

kunne stå sammen med de andre derovre. 
7 Villy/stald 

 
Orme prøver/kur får Rikke styr på. 
  



8 Rapporter fra udvalgene Hver udvalg skal tage sig af deres arbejdsområder 
eller finde nogen til dem. 
Arbejdsdag – opslag op i god tid.  

2 sedler i postkassen, med ros. Tak Marianne       

9 Formanden siden sidst 
Repræsentantskabsmøde Herning 
idrætsråd 
 
Kursus med Niels 
 
Skave byfest 
 
Kandis 

 
 Hver forening får 9 kr pr medlem i ekstra tilskud 
Der er penge i kursus puljen. 
 
Ny dato tættere på 4 dagsstævne. 
 
På lørdag den 7. maj Ava Lie og Lucky 1 time. 
 
18.000 kr. til hver  

10 Næste møde Torsdag 9/6 22 kl.18.00 hos  
Jesper Birkebakken 27 7800 Skive  
 

11 Evt.  
 

 
 

 


