
Dagsorden/Referat bestyrelsesmøde i Aalestrup Rideklub 

mandag den 11. januar 2016 kl. 19.00: 

 

Tilstede: Karina, Line, Anna, Mieke og Bettina 

Fraværende: Mette og Annecathrine 

Referat: Bettina. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 11. november? 

Regner det for godkendt, og det sættes på hjemmesiden. 

 

2. Status økonomi 

a. Der står pt. 65.850 kr. på kontoen.  

b. Årsregnskab? Afleveret hos revisoren? Anna siger, det er sendt, dog 

mangler december. 

c. Lukket punkt. 

 

3. Spørgeskema klubkonsulent 

Laves i fællesskab - er gjort og indsendt. 

Vi ønsker et større udbytte af besøget med klubkonsulenten. Et af de næste 

møder afsættes til at opfriske, hvad vi fik med derfra. Stille det op i punkter som 

emner, vi ønsker at arbejde hen imod for at gøre klubben bedre. 

 

4. Kursus med Claus Toftgaard  

Kurset den 13. december gik rigtig godt, og vi fik ros for arrangement og 

faciliteter. Kurset giver en lille indtægt til klubben, men megen god omtale og 

fremvisning af faciliteter. Der var en del tilskuere denne gang. 

Vil gerne holde kursus igen den 2. april. Der er ikke andre arrangementer denne 

dag. Det godkendes, at der holdes endnu et kursus. 

 

5. Stævner 

a. Hvordan gik dressurstævnet? Gik godt, overskud på knap 21.000 kr. 

b. Julestævne/-afslutning? Gik godt – hyggeligt. 

c. Stævnemøde 2016 for tildeling af stævner? 18. januar, og Line og 

Rasmus deltager. 

 

6. Klubmodul 

Stævnerytterne får brev i februar om at melde sig ind via hjemmesiden. 

 

7. Dato for generalforsamling 

Tirsdag den 1. marts kl. 19.  

 

8. Elevhestene – hvordan går det? Hvem bliver brugt? 

Herkules og Josefine bliver ikke brugt. Mieke laver en salgsannonce for Herkules og 

Josefine. 



Hanibal er gammel og træt af dage og holder ikke så længe. Vi skal tænke en 

afløser ind for ham. 

 

9. Retningslinjer for partsheste 

Anna sender den rundt.  

 

10. Årskalender for 2016 

Flyttes til næste møde. 

 

11. Evt. 

Facebook gruppen slettes og der oprettes en ny, åben gruppe. Dog stadig med 

administrator godkendelse af nye medlemmer. 

 

 

Næste møde er tirsdag den 9. februar 2016 kl. 18.00. 


