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Bestyrelsesmøde d. 06-02-2018 

 Hos Tina, Visselbjergvej 15, Alslev kl 19.00 

 Deltagende: Jane Skriver, Kim Remmer, Inge Lindhom-Clausen, Tina Hansen, Helene Kragh 

og Helene Hansen. 

 

 Afbud: Lene Jæger, Gitte Falck 

 

Dagsorden  

 Opfølgning siden sidst –  

-Siden sidst er der kommet sikkerhedsveste i stalden, alle ryttere er mundtlig instrueret i at 

bruge dem når man færdes i mørke med hest. Det er dog løbende nødvendigt at huske 

hinanden på det! 

-Ang. Forsikring ved DRF, Inge undersøger de helt præcise regler omkring denne. 

- krav om undervisning til ryttermærker er blevet afskaffet, men bestyrelsen har undersøgt 

muligheden for stadig at have ryttermærke kurser ved putte, for vores unge ryttere. Putte 

vender tilbage når hun har tid i kalenderen, Helene Kragh planlægger sammen med Putte. 

- Der er undersøgt muligheder for springundervisning til sommer, Helene K har spurgt 

Louise Bloch som har sagt ja med opstart fra ca 1/3-18- endelig tidspunkter og priser 

kommer senere. 

- Traktor er indkøbt allerede i brug 

-Juletrækture: i år var vi en enkelt dag på torvet og en enkelt dag ved skovfogedboligen. 

Begge arrangementer var super gode med fin deltagelse. 

- Juletur, der var rigtig mange, deltagere trods det at nogle af hestene ikke opførte sig helt 

efter planen. Super god dag trods alt. 

- Vi har modtaget cavelettier,Bor og vippe. Indkøbt med tilskud fra DRF i forbindelse med 

Breddeaktiviteter. De skal males, når vejret bliver bedre. Karsten har malingen klar, de 

bliver gule. 

- Rytterstue er landet og allerede i brug, når frosten er af jorden bliver der tilsluttet strøm 

og vand- HUSK AT TOILETTET IKKE VIRKER ENDNU !!!!! , du skal selv gøre det rent hvis du 

glemmer det ;-) 

 Evaluering af generalforsamlingen 

- Det gik super godt, mødet blev afholdt i den nye rytterstue. Der var et ok fremmøde. 

Og der blev drøftet mange gode ting. 

 Økonomi 

Årsregnskab, som blev fremlagt til generalforsamling, er blevet godkendt af bestyrelsen. 

Der er i det nye år pt 25 betalende medlemmer. 
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Der er 16 registrerede medlemmer i restance som vil 

modtage en hilsen inden længe.  

 taget billeder af nye bestyrelses medlemmer 

Hjemmesiden opdateres i forhold til den nye 

bestyrelse, der mangler billede af  

Kim Remmer og Gitte Falck 

 Rettet til på hjemmesiden 

Jane og Inge sætter sig sammen og tilretter hjemmesiden. 

 Nye medlemmer 

-Victoria Frida Muratovic 4 år, part på Charlie 

- Anne på 10 år, part på Bailey 

 

 Kommende aktiviteter 

 Breddestævne 31 Marts. 

Der drøftes hvorvidt der skal medtages ld/lc dressurklasser til breddestævnet. Der 

er mange nye ting omkring afholdelse af breddestævne, så der er usikkerhed på 

hvorvidt det også giver mening at medtage dressuren.  

Der aftales ikke at tilbyde dressur på bredde dagen, men at vi i stedet laver en 

træningsdag i dressur med egen intern dommer. Evt. sammen med en anden klub i 

dfgk. 

Inge retter sponsor seddel til og sender til Tina. Tina og Lene vil så søge gaver til 

vores breddestævne. 

Inge, Helene K laver proportioner sammen med Putte. 

Helene K opretter begivenhed. 

 Arbejdsdag/weekend 

Søndag den 25/3-18 klargøring til breddestævne. Vi mødes kl 10.00 

Helene K opretter begivenhed. Tag gerne tøj på der er egnet til at male i, da vi skal 

have de nye cavalettier mm malet.  

 Sommer aktiviteter skal planlægges og ligges på hjemmesiden  

--Ridelejr- Ridelejr bliver i år rykket sammen med 4h skue i Hindsig, hvilket betyder 

at der bliver overnatning og hygge på Fredensberg hele weekenden, med deltagelse 

til skuet i Hindsig. 

--Dyrskue 4H- D 8/9-18- uge 36 sammenlagt med ovenstående. 

-- Teamcup- Helene K og Putte spørger om vi evt. har lyst til at deltage, sådan at vi 

sammensætter et enkelt hold på tværs af Sig og Fredensberg, der skal være 4 

ryttere på et hold. Helene K melder tilbage til Putte at vi gerne vil være med til at 

undersøge mulighederne. Der laves en forespørgelse blandt vores unge ryttere, om 

nogen vil deltage. 
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Trækture: 

Ribe Dyreskue, trækture 27 Juli 

Byfest Alslev 25 August 

Varde Å dag 26 August 

 

 

 Dm i haflingersport i uge 31  3-5 August  

 Haflinger Kåring DTH 9/6-18 

 Stævne på Fredensberg 1-2 september, planlægning af stævnet gøres til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

 Evt. 

 Navn til vores rytterhus?! 

Konkurrence omkring navn til rytterstue laves til breddestævnet. Det er dog muligt 

at komme med forslag til nyt navn, via facebook, hvis ikke man kommer til stævnet. 

Dagen til stævnet afsluttes med indvielse og dåb af rytterstuen. 

 Kaffe/kakao maskine 

Helene Kragh har fundet en automat til 600 kr, hvor der kobles fast vand til og man 

kan tappe en enkelt kop af gangen. Der er ikke pt stemning for den. Der indkøbes i 

stedet kogekedler til de to skure. Der vil blive en egenbetaling når man laver sig en 

kop varmt et eller andet. 

 

 Arbejdsplan/handlingsplan- 

Helene K snakker med Putte om de forskellige aktiviteter på tværs af vores to klubber. 

Inge og Jane opdaterer Hjemmeside 

Inge og Helene K laver proportioner (og finder dommerlister) 

Tina og Lene indhenter sponsorgaver 

Inge undersøger Forsikringsdækning ved DRF 

 Næste møde 

 

 Godkendelses a referat 

 

 

 


