
Dagsorden/Referat bestyrelsesmøde i Aalestrup Rideklub 

onsdag den 31. marts 2015 kl. 19.00: 

 

Tilstede: Karina, Line, Anna, Mette og Bettina 

Fraværende: Mieke og Vagn. 

Referat: Bettina. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 4. marts? 

Regner det for godkendt, og det sættes på hjemmesiden. 

 

2. Status økonomi 

Der står pt. 86.000 kr. på kontoen. 

 

3. Regninger udlejning af faciliteter 

Skal være centeret, der sender regningerne. Anna henviser lejere til Else. 

Bettina skriver til Else (er gjort), at hun får henvendelserne fremover. 

Kalenderen i kantinen er det ultimative svar på, om faciliteterne er ledige. 

Ligeledes skal kantinen (Støtteforeningen) høres om ad, om de kan åbne 

kantinen ved ønsker herom. 

 

4. Status kværke på Naturefterskolen  

Nyt tilfælde den 22. marts – karantæne nu til den 9. april. Obs for elever, der 

flytter deres heste væk derfra for at undgå karantænen!  

 

5. Skal vi have et AAHR championat? 

Vi er enige om, at vi vil bibeholde både klubmesterskab og championat. Det 

foreslås, at championats året løber fra 1. december til 30. november, så 

præmieoverrækkelsen kan foregå til Juleafslutningen. Vi lægger udformningen 

af championatet over til stævneudvalget. Line tager en snak med Rasmus og 

Kristina. 

 

6. Forslag til Knaberkomiteen til knaberkonge/-dronning, knaberpige/-

dreng efter henvendelse fra Bjarne Nielsen 

Vi skriver en indstilling af Carsten Laustsen. Bettina skriver den. 

 

7. Ønskeliste til Støtteforeningen – prioriteret 

a. Nyt lydanlæg – Karina – højttaler til parkeringsplads, til begge haller, til 

hjørnet (6 højttalere i alt), 2 mikrofoner gerne trådløse, head set til undervisere, 

mixerpult. 

b. Nyt materiale til ponygames – Line & Karina 

c. Dressurhegn – Carsten og Gerhardt 

d. Flytbar lys til parkeringspladsen til stævner 

e. Lys til udendørsbanerne - Anna 

 



Vi er enige om, at ønskerne skal være meget specifikke. Ønskelisten fremsendes 

først, når vi har alle informationer, så det er bare er at bestille. 

 

8. Mad til ridelærerne – hvor skal grænsen gå for, hvad de skal have betalt 

- og hvad med trækkerne? 

Kantinen har hidtil betalt for mad til underviserne. Det ønsker Støtteforeningen 

ikke fremadrettet. Rideklubben finder ikke nødvendigt at skulle betale for mad til 

ridelærerne. Hvis de ønsker at hente mad i kantinen, bør de selv betale for det. 

Vi vil gerne give drikkevarer til undervisere og trækkerne. Anna køber kaffe, 

vand og en kasse sodavand og sætter i det gl. sekretariat. Bettina snakker med 

Anne-sofie, som skal informere trækkerne. 

 

9. Islænder hold lørdag  

Vi har ikke ryttergrundlag pt. Kommer der henvendelser herom, tager vi det 

selvfølgelig op igen. 

 

10. Ryttermærker 

DRF sætter først ryttermærkeunderviserkursus op til efteråret, tidligst. Det, er vi 

enige om, kan vi ikke vente på. Det er vores vurdering, at Anne-sofie kan 

forestå undervisningen ud fra materialet i undervisermappen fra DRF. Mette 

tager en snak herom med Anne-sofie og får fundet nogle datoer. Mette har frie 

hænder til at sammensætte kurset og bestemme pris. Vi er enige om, at det 

som udgangspunkt ikke er noget, klubben skal tjene en masse penge på. Det 

skal dog kunne løbe rundt. 

 

11. Holdsammensætninger 

Problemet er, at det er nogen, der ikke vil på hold med bestemte personer. 

Gammelkendt problematik! Ridelærerne skal sammensætte holdene og er 

ansvarlig for, at rytterne rider sikkerhedsmæssigt ansvarligt.  

 

12. Rygning på ridecentrets område 

Ved rygelovens ikrafttrædelse den 15. august 2007 er det ikke længere tilladt at 

ryge indendørs. Vi oplever, at der er sket et skred i holdningen til dette, så folk 

går fra kantinen og ud i ridehallen og ryger. Dette er ikke i orden - og heller ikke 

tilladt. Rygning må kun foregå helt udendørs. Vi har et ansvar, da det er børn og 

unge, der kommer på stedet for at få undervisning. Bettina skriver en 

henvendelse til centeret, i vores facebook gruppe. 

 

13. Prisliste ved udlejning af faciliteter 

Hvad skal det koste at leje de enkelte dele af faciliteterne og i hvilke grupper 

skal faciliteterne deles op – skal der være en gevinst ved at leje hele området? 

Alle medlemmer af bestyrelsen lægger hovedet i blød og kommer med input til 

næste møde herom. OBS – opgave til alle i bestyrelsen! 

 

14. Knaberfest 

Ponytrækning – Vagn og Mieke står for det. 

Ringridning – Karina og Line står for det. 

Optoget – Vi spørger Louise Rostved, om hun vil være med. 



Line spørger Inger Møller og Harlev’erne, om de ved, hvor alle de gamle 

kostumer er. 

 

15. Evt. 

Brug af hal 1 til opvarmning til stævner. Bettina skriver på hjemmesiden under 

stævneinfo, at der vil blive skridtpauser for ryttere, der opvarmer i hal 1, mens 

der samles klatter. Line sørger for, det kommer på stævneinfo. 

 

Næste møde er mandag den 4. maj 2015 kl. 19.00. 


