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Bestyrelsesmøde d. 04-06-2018 

▪ Klubhuset kl. 19.00 

Tilstede: Helene Kragh, Lene, Gitte, Jane, Helene Hansen, Tina, Inge 

Dagsorden  

▪ Opfølgning siden sidst 

-Helene kragh har i samarbejde med Putte aftalt opstart på ridemærker, det kommer til at 

foregå på Fredensberg. Helene Kragh har opstartet forespørgelse om deltagelse på 

Facebook. 

-Inge og Jane har fået opdateret hjemmesiden, Jane foreslår at sponsorer ligges ind på 

hjemmesiden. 

-Spørgsmål omkring forsikringsdækning via DRF er givet videre til DFG som vil gå i dybden 

med dækning. 

 

▪ Økonomi 

Jane orienterer: Siden sidste møde er der købt div. Udstyr til rytterstuen i alt 1910 kr 

Stævne indtægter- 2139kr , Udgifter til veste og mad 1086 kr… Dette giver et overskud på 

1052 kr. 

Der er brugt 23€ på hjemmesiden, til domænenavn. 

 

I alt på kontoen står der nu 50500 kr 

▪ Nyt fra DFGK 

-Dansk rideforbund har lagt en føler ud, hvorvidt de forskellige trænere rundt omkring skal 

have licens til at træne. Endvidere hvordan trænerne skal kunne stilles til ansvar, såfremt 

ryttere ikke behandler deres heste ordentligt. Det er stadig på tegnebrættet, så ingen 

endelig beslutning endnu. Der er nedsat en arbejdsgruppe ved distrikt 9 for at undersøge 

hvor og i hvilket omfang den evt. kan give mening. 

-Derudover blev punktet omkring forsikringsdækning drøftet se ovenstående. 

-Det er blevet muligt at lave afdelingsopdeling i de forskellige klasser v spring og dressur, 

hvilket betyder at man kan dele kat.1 ponyer i en afd, kat 2 i en afd og kat 3 i en afd. 

-Stævnet som skulle afholdes i August i Sig er flyttet til ukendt tidspunkt. 

 

▪ Persondataforordningen. Inge og Jane har været på Varde kommune til info omkring 

konsekvenser ved forordningen. 

- gruppe (nye medlem)- Fremover er det kun Helene Kragh, Inge og Jane der er 

medlem på messenger listen hvor der opdateres omkring nye medlemmer 
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- ekstern harddisk- Der overvejes om der skal 

invisteres i en ekstern harddisk til at opbevare 

personoplysninger på medlemmer og regnskab. 

 

- Der må ikke længere tages billeder i profil af mennesker, uden samtykke. 

Medlemmer i egen klub må man gerne, såfremt der gives samtykke ved 

indmeldelse til klubben. Der skal arbejdes på at lave ny velkomstmateriale til 

klubben. Ved profilbilleder af unge under 18, skal der være samtykke fra 

forældrene.  

- fritids pas 0-17år. Der kan søges fritidspas fra klubbens side, til medlemmer som 

evt. ikke selv har råd til at blive i klubben. Der kan søges op til 4000 kr pr år. Jane og 

Inge er orienteret om dette fra Varde kommune. 

▪ Lauras og Rasmus uheld 

- Selve hændelsen drøftes, det vurderes at alt foregik som det skulle. Der opfordres 

til at ride 2 på tur hvis muligt og ellers altid at have mobiltlf med. For unge under 18 

skal der altid være to på tur. Hvis muligt så informer andre i stalden om hvor du 

rider hen. Se i øvrigt sikkerhedsregler i stalden. 

▪ Stævne 

- Evaluering af sidste stævne 

Generel oplevelse internt er at det gik godt. Der er kommet konstruktiv positiv ros for 

at der var styr på forløbet undervejs, gode poster. Inge efterlyser lidt bedre overblik 

over tiden undervejs. Der drøftes hvorvidt man som dommer skal kunne dømme 

uacceptabel adfærd over for hesten. Generelt skabes der en forståelse for at det er ok 

at udelukke en rytter såfremt der er et overforbrug af eks. Pisk undervejs på turen. Hvis 

ikke den enkelte dommer ude på posten vil udelukke, opfordres der til at den 

overordnede dommer eller teknisk delegerede informeres og derved kan følge op på 

adfærden. 

Inden næste stævne gennemgåes kriterier for uacceptabel adfærd. 

- Separat mail adresse til tilmeldinger (Jane og Inge) 

Jane har oprettet en ny mail adresse til tilmelding mm, da den oprindelige mail kan 

indeholde personlige oplysninger. Det er derfor kun Inge og Jane der har adgang til den 

gamle. Den nye adresse bliver snart lagt ind på hjemmesiden. 

 

- Et stævne mere i foråret som vi plejer (Jane og Inge) 

Det vedtages at der til næste år søges om et weekend stævne i foråret med dressur om 

lørdagen og breddeidræt om søndagen. 

- Stævnet til september 1-2 september 

o Ricki er booket (spring dommer) S klasser, Ricki opfordres til at være med i 

planlægningen op til stævnet, i forhold til hvordan springstævnet skal 
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sættes op. Hvis ikke Ricki kan bygge 

bane, tages der kontakt til Klaus 

tilknyttet Solbakken. Inge følger op på 

det. 

o Skal vi evt. lave en race klasse . Hvis der laves dressurklasser delt op i 

hesteracer, så vil det være muligt at tilbyde højere niveau end til det 

stævne vi er godkendt til. Helene K og Inge undersøger nærmere forud for 

stævnet. 

o Lave proportioner 

Helene K og Inge laver proporitioner 

o Booke dommer 

Inge og Helene K undersøger hvilke krav der er og om vi skal have 

uddannet dommere. Og finder derefter ud af hvem og hvordan og 

hvorledes. 

▪ Nye medlemmer/ udmeldte medlemmer  

- Nikita Sommer (mor Camilla Sommer) 

- Louise Block (spring underviser) 

- Ariana udefra kommende men fuld medlem (spring) 

- Sandra Qvist Thomsen (privat hest) 

- Anne Lund Pallesen  

- Susanne og Isabella er kommet tilbage 01-04-2018 

- Rico og Lene er flyttet  

- Gusa er flyttet tilbage, Xenia passer den 

- Beatrix er startet igen (Xenias datter) 

▪ Ridehal  

- Ansøgninger 

Der er søgt penge ved SE fonden, og fået 50000 til ridehallen. Der er afholdt første 

byggemøde. Der er fundet en som vil lave konstruktionstegninger. Carsten og Helene 

har næsten styr på landzone tilladelser i forhold til at få den godkendt. De oprindeligt 

godkendte tegninger bliver revideret og indsendt til godkendelse igen.  

 

Der efterlyses nogle som har lyst til at lave ansøgninger i forhold til bunden i ridehallen. 

 

De spær som er indkøbt ville oprindeligt være en hal på 16X38 men der arbejdes på at 

den ender med at blive 20x40/45 ca. Det der svarer til en pony bane. 
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▪ Undervisere udfylder børneattester 

▪ Indkommende forslag 

- Sten på ridebanen (Xenia) 

Der kigges på om det kan lade sig gøre med en 

fælles dag hvor banen ryddes. Derudover opfordres klubbens medlemmer til at hjælpe 

hinanden med at samle sten på banen løbende. Helene k opretter en begivenhed 

omkring stensamling den 11 juni, alle som kan opfordres til at hjælpe… Klubben giver is. 

Der spørges hvorvidt banen evt kan vandes her mens det er så varmt, da den støver 

meget. Klubben vil evt indkøbe en vandspreder. 

 

- Maling/vedligehold af klubhuset? (Kim) 

Kim spørger om der evt skal males logo på rytterstuen i år, der snakkes om at male logo 

på huset. Der indkøbes supplerende maling og bliver sat dag af til det, så logo kan blive 

malet på rytterstuen. 

- Familie medlemskab (Helene Kragh) 

Der tages med på næste års generalforsamling at kontingent tilrettes med familierabat. 

 

 

▪ Kommende aktiviteter 

- Arbejdsdag/weekend  

Der planlægges lørdag d 18/8 fra 10 til luk, derudover tirsdag d 28/8 og Torsdag d 

30/8. 

- Ribe dyrskue 27/7 

- Rid med hjertet 9. Juni 2018 

- Ådag 19/8 – Husk skilt og tov plus pæle- Helene H ringer til Å dag. 

- Alslev byfest 25/8 

- Ridelejr/ Dyrskue 4H 7-9 september 

▪ Evt.  

- T-shirts med LOGO (Helene K) 

Der indkøbes 20 stk ens t shirts til brug ved de forskellige træktures arrangementer 

som Fredensberg er med til. Helene K har fået tilbudt t shirts med tryk for 50 kr stk. 

- Inge foreslår at en af de dage hvor der er arbejdsdag, kan pigerne ligeledes sættes til at 

pudse sadler og hovedtøj. 

- Vi er inviteret til at deltage i et kursus i equipe, som er det nye system der aflyser Live. 

Der er 3 pladser til hele DFGK . Inge og Helene ønsker at deltage. 

▪ Arbejdsplan/handlingsplan 

Se ovenstående 

▪ Næste møde 

Mandag d 8/10 kl 19.00 i rytterstuen 18.30 

▪ Godkendelses af referat 
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Referat er gennemlæst og godkendt. 

 

 


