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Bestyrelsesmøde d. 22-10-2018 

 

 

 

Indkaldt af: Inge Lindholm-Clausen Referent: Helene Hansen 

Mødetype: Bestyrelsesmøde Ordstyrer: Helene Kragh 

 

Deltagere: 
Inge Lindholm-Clausen, Jane Skriver, Lene Jæger, Tina Hansen, Helene 
Hansen og Kim Frederiksen 
 
Afbud fra: Gitte Falck 
  
Inviteret: Helene Kragh, 

 

Dagsorden emner: Referat: Ansvarlig: 

   

1) Godkendelse af 
dagsorden. 

Dagsorden godkendt  

2) Opfølgning fra 
tidligere møder 

Der er ingen hængepartier udover allerede 
anførte punkter på dagsorden. 

 

3) Økonomi 
 

Siden sidst: 
Der er betalt medlemskab til DFGK- 3600 kr 
Kommunalt tilskud til klubdrift- 2090 kr 
Indkøb at tshirt til ponytræk 1.200kr 
Pony træk overskud 3.210kr 
Stævneoverskud 5.582 kr 
På konto d.d. 52.288,54 kr 

 

4) Nye og udmeldte 
medlemmer 
 

Nye: 
Maja Søe under 25 år- Part 
Emilia Maase Lindhardt under 25 år- part 
Anne Cathrine Juel Mygind over 25 år-stævne 
Isabella C Nielsen under 25 år- part 
Louise Hansen over 25 år- part 
Tina Søe voksen over 25 år-part 
Ditte og Christian har midlertid opstaldet hest, 
flytter igen 15/11 
Mai-brit Holm Nielsen over 25- opstald af 

 

Mødested: 
Klubhuset 
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hingste føl/ datter anne sofie passer føllet. 
Sinika Tiavad over 25- Part 
Susanne Bak over 25- opstalder  
Camilla Sommer over 25- part 
 
Udmeldte:  
Xenia og Beatrix opsagt part og flyttet med 
hest. 
Naja har flyttet sin hest 
Susanne og Isabella flyttet heste 
 

5) Generalforsamling Afholdes D. 24 Marts 2019 i klubhuset på 
Fredensberg. Indbydelse følger. 
 
Punkter:  
Familierabat v. Helene Kragh, Der forslåes en 
ændring i vedtægter. Der forslåes uændret 
kontigent for stævnemedlemsskab- 200 kr 
Familie kontigent- 1. Medlem pris 300 kr 
efterfølgende medlemmer 150 kr. 
 
Derudover medtages dagsorden fra sidste års 
generalforsamling. 
 
Opfriskning af sikkerhedsregler. 
 
 

 

6) Evaluering af vores 
sidste stævne 

A: Nyt dressur hegn (lavt) – nuværende hegn 
er ved at vøre slidt. Der er derfor et forslag om 
enten indkøb af nyt,evt i plastik. Prisoverslag 
er ca 7000 kr i alt. Der undersøges billigere 
muligheder via nettet. Helene fremviser 
billeder taget i Østrig, med foreslag til mulige 
nye bomme 
 
 
B: Bom under andre bomme når højde ændres 
i klassen – vi er blevet gjort opmærksomme på 
at man ikke må ændre fyldet i springklasserne, 
derfor skal der fra start ligge bomme inde nok, 
til at der også er op til de høje klasser. 
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Derudover skal vi huske at have alle højder 
med. Der var lavet for få klasser til spring 
stævnet. 
 
C: husk resultatliste online og fysisk. 
OBS på at der løbende bliver slået resultater 
op. Evt mulighed for at sætte fjernsyn op med 
løbende online resultater kørende. 
OBS på at vi får flere opgaver uddelegeret til 
vores unge mennesker i klubben. Og at 
opgaverne udeles og planlægges på forhånd. 
 
Der skal være ro omkring dommertårnet og 
omkring sekretariatet. Der skal laves 
afskærmning. 
 
Til spring er der et ønske om bedre udsyn for 
dommerne. 
 
Obs at uddele rollen som teknisk delegerede. 
 
Derudover er evalueringen at det var et mega 
godt stævne, Vi skal fremover have is i maven 
og anerkende at mange først melder til i sidste 
øjeblik. Der er kommet meget ros udefra, også 
dommere roser vores stævner. 
 
 

7) Opbevaring af spring 
 

Der skal ryddes op på loftet så der er plads til 
spring. Derefter skal spring hurtigst muligt 
sættes ind for vinteren. Der aftales en 
arbejdsdag i få timer søndag d 4 nov fra kl 10. 
Her bliver spring sat på loftet. 

Helene 
inviterer på 

facebook 

8) Vedlighold klubhuset 
 

Der opfordres til at der laves en form for 
isolering under klubhuset. Ligeledes 
undersøges der muligheder generelt for at 
holde klubhuset frostfrit. 
 
 

Lene  
(Kenneth) 

9) Voksenfest 
 

Dato er d. 23 Feb, der arbejdes på at finde en 
lokation. 

Helene 
Hansen 
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 undersøger 
evt. location 

10) Ressourcebank  
(Helene Hansen) 

 

Punkt tages med til generalforsamling, hvor 
der laves en liste over de forskellige ressourcer 
medlemmer i klubben har. 

 

11) Skraldespand 
(Jane) 

Der vedtages at klubben betaler et tilskud til 
Helene Kragh, således at der kan bestilles en 
større affalds container til gården. 

 

12) Ønske om påbud af 
ride hjelm børn/unge 
under 18 år 

 

Børn under 18 år opfordres til at benytte 
ridehjelm under al håndtering af hest. 
Derudover er det i klubben en del af 
sikkerhedsreglerne at der altid bæres hjelm 
under ridning uanset hvilken form. 
 
 
Sikkerhedsregler skal hænges op i klubhuset, 
så de bliver mere synlige. 

 

13) Lys på banen 
 

Helene Kragh har lavet med Kenneth om at få 
kigget på lys på banen. 

Helene 
Kragh/ 

Kenneth 

14) Speaker headset til 
underviser 

 

Der undersøges muligheder og priser for at 
indkøbe speaker headset der kan benyttes i 
undervisning. 

 
Tina 

undersøger 

15) Børne attester online 
 

Der undersøges mulighed for at udfylde 
online. 

Inge og Jane 

16) Stævner i 2019 
 

A: Søge et D stævne + sandkasseklasse 
Forslag til weekend er : 
Forår 
27-28 april eller 1-2 juli dressur og spring 
Efterår 
31/-1/9 eller 14-15/9 
 
 
 

Helene 
Kragh 

Og 
Inge 

17) Kommende aktiviteter 
 

Juletrækture, på torvet den 8 dec indtil videre  

18) Klubben køber 
lysplader til 
ridehallen? 

 

A: Søge fond  
Helene har kontakt til en sælger der har en del 
lysplader liggende, hvor klubben kan indkøbe 
lysplader til kommende lysplader. Hun vil tage 

Helene 
Kragh 



Team Fredensberg Rytterklub 
Hjerting Landevej 156 
6800 Varde 

TFRK mail:  teamfredensberg@gmail.com - CVR: 35627707 - 
 Konto nr.:  7729-1244430  
 

kontakt og finde ud af en pris for det antal 
plader der antages at skulle bruges på 
ridehallen. 
 

19) EVT. 
 

Ridebanen skal Harres.  

   
 

Godkendelse af referat 
 

  

Næste møde Onsdag d. 9 Januar kl 19.00 i klubhuset  

   

 

 


