
Dagsorden/Referat bestyrelsesmøde i Aalestrup Rideklub 

onsdag den 16. september 2015 kl. 19.00: 

 

Tilstede: Anna, Mieke, Vagn, Mette og Bettina 

Fraværende: Karina og Line. 

Referat: Bettina. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 26. august? 

Regner det for godkendt, og det sættes på hjemmesiden. 

 

2. Status økonomi 

a. Der står pt. ??? kr. på kontoen. Anna har ikke et tal med i dag. 

b. Klubmodul - betalingsløsning 

Bettina har kontaktet Nets. De vil nu have referat fra bestyrelsesmøde, 

hvor bestyrelsen har konstitueret sig. Det får de da! Karina skal 

underskrive Dankort betalingskortaftalen, og Bettina scanner den ind og 

mailer den til Nets. Så skulle vi gerne snart være i mål. Anna 

konstaterer, at så kan vi først starte op med betaling via klubmodul fra 

1. november, idet skæringsdatoen er den 20. i måneden mht. 

lønindberetning. Der skal så sendes regninger på ”gammeldags” facon 

indtil da. 

 

3. Klubaften med 2 x Dorte 

Bettina vil gerne arrangere en klubaften med Dorte Rickert fra Havredalens 

Hovpleje & Hestevelfærd og Dorte Christensen, som er ved at uddanne sig i 

fysiurgisk hesteterapi. Fysiurgisk hesteterapi består bl.a. af massage, kranio 

sakral terapi og mild ledmobilisering. Tænker de hver skal fortælle 20-30 min. 

om, hvad de laver. Derefter noget kaffe, the og kage (HesteGrovvaren 

sponsorerer) og derefter fri snak og spørgsmål. 20 kr. pr. person. Vil forsøge 

med mandag eller tirsdag aften kl. 19 eller noget i den stil. Grønt lys til det. 

 

4. Børnenes julefrokost 

Bettina foreslår et arrangement for børnene i klubben. Vi har ikke haft ridelejr i 

år. Lørdag den 21. november-søndag den 22. november. Ankomst ca. kl. 13. 

Lavet noget heste fagligt/sjov med børnene om eftermiddagen. Jule-børne-

venlig mad til aften. En film, chips og hygge. Overnatning. Pony Games søndag 

formiddag, opvisning for forældre, rundstykker og kaffe til forældre. Pris 100-

150 kr. pr. barn. For børn 0-18 år.  

Dorthe (støtteforeningen) siger, kantinen sørger for forplejningen for 100 kr. pr. 

barn (kage eftermiddag, aftensmad, chips/snolder, morgenmad, rundstykker 

forældre). Ved en pris på 150 kr. pr. barn bliver der også lidt til klubben. Min. 

antal deltagere 10 børn. 

 

5. C-spring stævne uge 43 - hjælpere 



a. Kommunikation med stævneudvalget herom? Vi snakker om, at opgaven 

egentlig bør ligge hos stævneudvalget, da det er her, der er viden om, 

hvilke hjælpere der er brug for.  

Bettina laver hjælperliste-skema - er gjort og lagt op i fb-bestyrelses-

gruppen. 

 

6. Ønskeliste til Støtteforeningen 

lydanlæg - Støtteforeningen kommer med det lydanlæg, de nu synes, de har råd 

til? 

Ja, men vi vil gerne have indflydelse på ”sammensætningen”:  

a. 2 højttalere i hver hal (midt i hallen i loftet)  

b. 2 udenfor (transportable og på stativ) ved dressuropvarmning og ned 

mod dressurbanerne 

c. 2 udendørs til springbanen - en i hver ende (trompet-facon) 

d. 1 inde i enden af hal 2 (trompet-facon). 

e. Vores 2. ønske er en stævne-telefon. 

Bettina kontakter Dorthe fra Støtteforeningen og viderebringer vores ønsker. 

 

7. Optakt til fællesmøde med de 3 bestyrelser 

a. spørge hjælpere, hvorfor de siger nej - hvad der skal til, for at de har lyst 

til at sige ”ja” 

b.  ”dit bud på rideskolen på i fremtiden”-kampagne – materiale til 

fællesmødet 

c. mission, vision og værdier (fællesskab, hestevelfærd, professionalitet) 

d. dato for mødet: Bettina kontakter Dorthe og Carsten for at finde en dato. 

 

8. Ryttermærker i efteråret? 

Susie eller Maibrit eller begge undervisere. De kan undervise i 1 og 2 i timerne 

og 3 og 4 på hold, og så prøver senere, medio november?  

Vi tror ikke, vi kan samle nok deltagere til 3 og 4, så vi vælger, at de kører 1 og 

2, og venter med 3 og 4 til foråret. 

Klar-parat-start skal køre her i efteråret – Bettina. 

 

9. Stævneudvalget på hjemmesiden? 

Ja, vi synes faktisk stævneudvalget skal på hjemmesiden… 

 

10. Juleafslutning – dato 

Elevstævne, hyggeindslag og afslutning med julefrokost. F.eks. lørdag den  19. 

december eller søndag den 20. december. Ok - Bettina kontakter junior-pigerne 

og Dorthe. 

Dorthe kan ikke selv være med (er på arbejde), men kan finde folk til kantinen - 

lovet tilbagemelding, så snart vi ved mere. Evt. servere julemad i kantinen i 

løbet af elevstævnet i stedet for en egentlig julefrokost - overvejes. 

Har skrevet il juniorpigerne om det. Vi aftaler møde, så de kan bestemme så 

meget som muligt om arrangementet. 

 

11. Aktivitetsudvalg 

Skal vi have sådan et? Vi vil hellere gøre mere for juniorpigerne og være bedre 



til at tage dem med i vores møder, så de kan komme med input og føle, de 

bliver hørt og har indflydelse. 

 

12. Møde med Joe fra ANE 

Bettina mødtes med Joe fra Naturefterskolen onsdag den 2. september. ANE har 

pt. ikke brug for halkapacitet. De har tilrettelagt deres undervisning, så de kan 

klare sig med deres egen hal. De har forståelse for, at vi ikke kan give dem en 

billigere pris på kontingent og facilitetskort end vores andre medlemmer. Det, 

de ønsker, er at leje sig ind hos ridecenteret på lige fod med rideklubben og 

f.eks. leje 10 bokse og få tilsvarende haltid i ridehallerne.  

Vi har ikke nogen problemer med, at de lejer bokse, men rideklubben har lejet 

faciliteterne (ridehaller og udendørs baner) og dem ønsker vi ikke at afgive 

råderet over. Så hvis ANE vil have adgang til ridehallerne, må de leje sig ind 

som andre brugere. 

 

13. Dato for arbejdsdag 

Else skriver aftalt til den 3. oktober. Dorthe fra Støtteforeningen skrev den  17. 

oktober - nogen, der ved noget? 

Vi har aftalt den 3. oktober på fællesmødet i foråret, men Karina, Carsten og 

Dorthe ændrede datoen - den 17. er dog i efterårsferien.  

 

14. Undervisere – status 

a. Maibrit startet – taget godt imod. Susies hold tæt på fyldt op. Hun er 

informeret om, at hun bare åbner op for flere hold ved efterspørgsel. De 

skal dog huske at give besked til Anna, så hun kan oprette holdene i 

klubmodul - ellers kan folk ikke melde til. 

b. Ok at underviserne tilbyder intern flytning, hvis en rytter ikke kan en 

dag? Ja, jo flere glade ryttere, jo bedre. 

c. Bettina arbejder stadig på at få lavet ansættelseskontrakter med Susie 

og Maibrit. 

d. Lukket punkt. 

 

15. Evt. 

Vagn ønsker at træde ud af bestyrelsen. Annecathrine er suppleant og 

indkaldes.  

 

 

Næste møde er tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 18.30. 


