
Dagsorden/Referat bestyrelsesmøde i Aalestrup Rideklub 

onsdag den 11. november 2015 kl. 18.00: 

 

Tilstede: Karina, Line, Anna, Mieke, Annecathrine og Bettina 

Fraværende: Mette 

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. 52.211,10 kr. på kontoen.  

 

3. Spørgeskema klubkonsulent 

Laves i fællesskab - udskydes til næste møde… 

 

4. Kursus med Claus Toftgaard søndag den 13. december 

Godkendt og klubben står som arrangør. Vi vender muligheden for at lave 

arrangementer, hvor vi kan vise vores faciliteter frem og tiltrække nye grupper 

af brugere. Det er vigtigt, at vi har flere målgrupper. 

Bettina fortæller om kurset: Har stået for det 8 gange nu. Er lavrisiko for 

klubben. Ingen økonomisk risiko. Ikke den store indtægt, men god eksponering 

for de ryttere, som vi gerne vil tiltrække til vores stævner og evt. som elever. 

Vigtigt at vi har aktiviteter på stedet. 

PonyGames flytter til hal 2 denne søndag. 

 

5. Stævner 

a. Hvordan gik springstævnet? Gik rigtig fint. God stemning og folk hyggede 

sig. Det kørte hele vejen rundt. Vi lavede et overskud på ca. 23.000 kr. 

før melde-gæld. 

b. Status C-stævne dressur: Bettina har opstartet opgaven med at finde 

hjælpere, men kan ikke nå det. Anna og Line sætter sig sammen en 

aften og ringer rundt. Annecathrine forsøger at få nogen fra efterskolen 

til at hjælpe også. 

c. Ansøgning B-stævne? Line har valgt ikke at søge, da stævneudvalget 

ikke mener, vores hjælpere er kompetente nok til at løfte opgaven. 

Bestyrelsen er enig og synes, det er vigtigt, at klubben som helhed får en 

god oplevelse ud af første B-stævne. Vi ønsker at satse på flere C-

stævner og få mere kvalitet i dem. 

 

6. Klubmodul 

Kører stille og roligt. Er blevet taget pænt imod. Lidt start vanskeligheder, men 

ikke mere end forventet. 

Anna vil gerne benytte juleafslutningen/elevstævnet til at afprøve muligheden 



for events via klubmodul OG betaling den vej. Grønt lys til det. 

 

7. Rytter - Klar, parat, start 

Kurset er flyttet til om formiddagen efter ønske fra underviseren. Det var 20 

tilmeldte, men 1 har meldt fra pga. skadet arm, så nu 19 tilmeldte. Giver god 

økonomi i kurset. Bettina køber en flaske vand til hver deltager og noget frugt, 

samt rundstykke til underviser. Ønsker deltagerne noget derudover, må de købe 

i kantinen. 

 

8. Juleafslutning lørdag den 21. december 

Juniorpigerne står for det. Sedler bliver delt ud til eleverne i denne uge. 

Kantinen serverer julemad den dag. 

 

9. Undervisning  

a. Afløser ved sygdom undervisere – Spørge Susie og Maibrit, om de kan 

tænke på nogen, der kan bruges som afløser. 

 

10. Ændringen af vedtægterne mht. dato for generalforsamling 

Hvad sagde Lise Aslak? Har ikke snakket med hende – vi afholder 

generalforsamlingen til det sædvanlige tidspunkt. 

 

11. Børnehjælpsdagens julelotteri 

Karina har snakket med Martin - han kan muligvis godt hjælpe. Stort arbejde for 

en forholdsvis lille fortjeneste. Vi udskyder det il næste år og vil prøve at få 

havreneg med ind over også. 

 

12. Elevhestene 

Mieke har skrevet til Anders. Line og Mieke tager en snak med Susie og Maibrit, 

om hvilke heste de reelt bruger i undervisningen, med henblik på hvilke 

elevheste vi skal beholde. 

 

13. Retningslinjer for partsheste 

Anna arbejder på det. Skal de have lov til at deltage i stævner? Ja, i hvert tilfælde 

vores egne D-stævner. Mere problematisk når vi skal ud og køre med elevhestene. 

Anna spørger SEGES herom. 

 

14. Evt. 

Vi skal have pyntet til jul, helst inden dressur stævnet. Søndag den 29. november 

kl. 13 – slås på op hjemmeside og inde på facebook. 

 

Næste møde er mandag den 11. januar 2016 kl. 18.00. 


