
 Bestyrelses møde Hori d 7/3 2022  Kl. 18.00 på Hori 

 Fremmødt: Rikke, Rikke, Palle, Lise, 
Meldt afbud:  

Jesper, Frank, Torben, Mette, Jette 
  

 Punkt Beslutninger/orientering 

1 Konstituering,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billeder 
Ansvarsområder/tovholdere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bankpapirer 
Gennemgang/godkendelse af 
referat 

Konstituering: 
Formand: Jette Skram Mikkelsen 
Næstformand: Mette Jensen 
Kasser: Rikki Abel og Mette Jensen  
Sekretær: Lise Truelsen 
Rikke Tang 
Frank Brodersen 
Torben Stærk 
Suppleanter: Palle Pedersen 
Jesper Jensen  
 
Tjek 
Hesteansvarlig 3 stk. – Rikke Tang, Pernilla og 
Jesper. 
Undervisning 1 stk. – Lise  
Springansvarlig – Sussi Koldby og Jette 
Parter – Siff Bach Jørgensen og Lise 
Praktiskudvalg – Rikki 
Stævneudvalg – Jette  
Dressurudvalg – Torben og Jesper  
Sponsorudvalg/fonde/årssponsor – Frank 
Stævnesponsor – Rikke 
Socialmedier –    Naja Ehmsen Stævne.  

- Rikke Tang Hverdag 
 
Sender Jette ind  
 
Godkendt 

2 Økonomi 
Regnskab/Økonomi 
 
Sparekassen Thy 

 
Vi får tilskud hver kvartal, så nu trækker Villy også 
husleje hver kvartal. 
 

3 Stævne 
Datoer 
4 dags møde bestyrelsen 
4 dags stævne møde dato 
Cup klasser  
Pokal klasser  
Elevskole cup 
Dommere 
Arbejsdage inden stævnet 
Arbejdsstævne 4 dags  

 
30 april-1 maj  & 7-10 juli  
Den 12. marts kl. 8.00 
Den 30. marts kl. 19.00 i rytterstuen. Plakat Jette 
Jette sætter det i rammer 
Jette sætter det i rammer 
Udskydes til senere 
Er under vejs 
23 – 24 april  
19 Juni og 25 Juni  

4 Heste 
Laluna  
Føllet  
 
Musse 

 
Massage i morgen. Og klar til ridning fra næste uge.  
Er ikke solgt alligevel. Vi forsøger at sælge den til 
anden side.  
Massage og er tilbage i undervisning. 



Ukraine heste 
Ava lie 
Dora 

Jesper, Rikki, Palle og Majbritt 
2 halvparter nu 
1 part indtil videre 

5 Undervisning og undervisere 
Hjælper piger  
Undervisere møde 
Pjece til nye elever 
Rundvisning og tjek liste 
Teori i rammer  
Udvide vores ridehold 
Forældre møde 
Kvartals arbejdsdage 

 
Egenbetaling, et punkt til forældremødet. 
Lise står for at indkalde til møde.  
Rikki og Mette har den klar 
Jette sammen fatter en liste, med input.  
Underviserne, skal med ind over.  
Lave endnu et ridehold om søndagen. 
Vi indkalder til et forældremøde 
4 faste arbejdsdage. 1. lørdag i kvartalet Rikki og 
Torben tager den. 2. april (skov dag). 2 juli. 1 
oktober. 7 jan 2023 

6 Ting fra generalforsamling: 
En liste med hverdags 
arbejdsopgaver. Så det er nemt at 
overskue, hvad man kan/skal gøre.  
Forslag om rytterlejer, som 
forældrene kunne arrangere.  
 
Mere specifik hvad man forventer af 
forældrene i pjece form og ikke kun 
på hjemmesiden. Info inden børnene 
starter.  
Der er introvideoer i støbeskeen.  
En opstarts gruppe, der tager sig af 
nye ryttere og forældre. 
Mere teori ind i undervisningen, 
dette skal planlægge og ligges i 
skemaer, så man er sikker på 
kvaliteten, er god. 
Forslag om at genindfører de 2 
timers hjælp, ved stævne start. Da vi 
mangler hjælpere. 
Forslag om at det kunne blive 
nemmere at tage hestene ind, da det 
er lidt voldsomt at hente mellem så 
mange heste. Bestyrelsen tager 
snakken med Villy. 
 

 
Tavlen med arbejdsopgaver – Alle kan skrive noget 
på. Mandegruppen finder en tavle til det. 
 
Vi opfordrer til at forældrene laver hygge aftener på 
klubben, for alle! Aktivitetsudvalget har en 
rytterlejer på vej. 
Tjek liste og op datering af pjece.  
 
 
 
Karoline er i gang med videoer.  
Vi ensretter en tjekliste.  
 
Underviser møde. Prøv lige at tjekke DRF for ideer, 
da de har mange forslag og masser af erfaring. 
 
 
At vi har til overvejelse at genindfører dette.  
 
 
Afventer til næste møde. 

7 Villy/stald 
 

Villy kommer til næste møde 

8 Rapporter fra udvalgene   

9 Formanden siden sidst 
Møder distriktsbestyrelsen 
 
Repræsentantskabsmøde  
 
Kursus med Niels 
 

 
Sussi er inviteret med den 14. marts. Kan desværre 
ikke deltage. Jette deltager. 
Er der en der vil med (vi må have 3 med)?  
2 april i Middelfart. Kl 9.30 – 16.30.  Jette deltager 
Hvornår kan det passe ind? 9 april. 



Kandis 
 
Økodag d 10 april. kl. 9.30-13 

Hjælpere. – Palle fredag kl. 17 Heine og Mette 
fredag kl. 17 
4 heste, reklame. Lise og Jette  

10 Næste møde Tirsdag d. 5 april Hos Mette Varhedevej 10  

11 Evt.  Skurvognen skal kigges til – hvem vil tage sig af det? 

 


