
Dagsorden/Referat bestyrelsesmøde i Aalestrup Rideklub 

lørdag den 10. oktober 2015 kl. 9.30: 

 

Tilstede: Karina, Line, Anna, Mette og Bettina 

Fraværende: Mieke og Annecathrine 

Referat: Bettina. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 16. september? 

Regner det for godkendt, og det sættes på hjemmesiden. 

 

2. Status økonomi 

a. Der står pt. 34.000 kr. på kontoen.  

b. Regnskab til revisoren? Ja 

 

3. Stævner 

a. Status C-stævne: Hjælper liste næsten på plads. 

b. Ny stævnekalender - mulighed for B-stævne: Vi ansøger om B-stævne i 

springning hest i november 2016. Line sender ansøgningen, frist den 20. 

oktober. 

 

4. Facilitetskort 

Stadig mulighed for dagskort eller skifte til månedskort? Vi beholder dagskort og 

ændrer kvartalskort til månedskort. 

 

5. Ryttermærker 

Aftalt med Susie og Maibrit, at ryttermærker venter til efter nytår. 

 

6. Klar, parat, start 

Bliver søndag den 15. november kl. 13-16. Kurset koster rideklubben 3.700 kr. 

Modtage anmeldelser og betaling: Bettina modtager tilmeldinger på mail og 

betaling går til stævnekontoen. Anna og Bettina følger op den 5. november med 

hensyn til antal tilmeldte, og om de har betalt. 

 

7. Juleafslutning 

Julie og Louise er på opgaven med elevstævne og noget sjov i løbet af dagen. 

Kantinen laver julemad til servering over disken i løbet af dagen og vafler. 

Alternativet var en julefrokost lørdag aften, men vi tror ikke, vi kan holde folk 

herude sidste lørdag aften inden jul. 

 

8. Undervisere  

a. APV: Er nu afsluttet. Eneste virkelige fokuspunkt er kommunikationen 

med undervisere og bestyrelse, som blev oplevet som for dårlig (APV 

skemaer udfyldt af Karen, Susie og Anne-sofie). Det er løst ved, at 

Bettina er bindeled mellem undervisere og bestyrelse. Vi har aftalt, at vi 



skal holde mindst 2 årlige møder og ellers efter behov. 

 

b. Der har været lidt frameldinger, men der kommer også nye elever til. 

Generelt oplever underviserne at få positive tilbagemeldinger på de 

ændringer, der er sket. 

 

c. Afløser ved sygdom undervisere: 

Susie og Maibrit er indforstået med, at de så vidt muligt dækker 

hinanden af ved sygdom, men hvis det ikke kan lade sig gøre, hvem skal 

så være vores afløser? 

 

9. Ændringen af vedtægterne mht. dato for generalforsamling 

Vi har rykket datoen for afholdelse af generalforsamling, så den først skal være 

afholdt inden udgangen af april. Vi gjorde det, for lettere at kunne nå at få 

regnskabet færdigt. 

Det kan komme til at give os problemer ift. lokaletilskud og medlemstilskud, da 

vi skal ansøge herom inden 15. marts (intet nyt under solen) OG skal medsende 

formandsberetningen, regnskab (senest 1. april) og referat fra 

generalforsamlingen.  

Kommunen overgår til et nyt system mht. lokaletilskud m.m., så ALLE klubber i 

kommunen skal have søgt, inden NOGEN kan få udbetalt. Dvs. hvis vores 

ansøgning er ”mangelfuld”, og vi først eftersender formandsberetning m.m. i 

slutningen af april, kommer vi til at blokere for, at alle andre klubber i 

kommunen kan få udbetalt deres støtte - eller vores ansøgning bliver afvist 

Løsning? Anna kontakter Lise Aslak og får styr på detaljerne, og så afholder vi 

generalforsamlingen så tidligt som muligt. 

 

10. Junior pigerne med på bestyrelsesmøder 

Aftalt med junior repræsentanterne (Julie og Louise), at de får melding om ny 

dato for bestyrelsesmøde efter hvert møde. Så kommer de og deltager i starten 

af mødet, hvis de har noget aktuelt. De deltager ikke i hele mødet. 

 

11. Børnehjælpsdagens julelotteri 

Karina kontakter dem og lodderne skal sælges ved en tur ned gennem byen, 

evt. med hestevogn. Salgsperioden er 31. oktober-24. december 2015. 

 

12. Elevhestene 

Styr på deres udstyr – rigtige navne på alle sadler - hvem skifter underlag – 

tørrer underlag natten over? Ønske fra Susie og Maibrit. 

Mieke er elevhesteansvarlig, men Louise Ulrik hjælper meget med elevhestene. 

Hovsmed til Dionne – Mieke kontakter hovsmeden. 

 

13. Retningslinjer for partsheste 

Hvem har lyst til at udarbejde sådan nogle. Hestene får fri om onsdagen, men bør 

rides fredag, lørdag og søndag også. Anna kigger på retningslinjerne. Kun de 

elevheste, der er egnet, kan blive partsheste. Sættes på som punkt til næste møde, 

så kigger vi på det igen. 



Prisen for halvpartsheste rettes til 300 kr. pr. måned. 

 

14. Evt. 

Næste møde er tirsdag den 3. november 2015 kl. 18.30.  


