
Dagsorden/Referat bestyrelsesmøde i Aalestrup Rideklub 

mandag den 8. juni 2015 kl. 19.00: 

 

Tilstede: Karina, Line, Anna, Vagn, Mette og Bettina 

Fraværende: Mieke 

Referat: Bettina. 

 

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

Regner det for godkendt, og det sættes på hjemmesiden. 

 

2. Status økonomi (Anna) 

Der står pt. 35.000 kr. på kontoen. 

 

3. Ryttermærker – status (Mette) 

Alle bestod ryttermærke 3, og det er forløbet ok. Line dømte alle rideprøverne, 

så rytterne er klar til ryttermærke 4 prøven. 

Vi overvejer, om vi skal planlægge en runde med alle 4 ryttermærker og klar, 

parat, start hen over vinteren. 

Det er vigtigt, at der kun deltager dem ved prøven, der er meldt til ved 

tilmeldingsfristen, da dommeren ellers ikke modtager prøvesæt nok. 

 

4. Susie’s undervisningstimer 

Susie har på første hold torsdag 2 børn. De kan simpelthen ikke nå at sadle op, 

ride, skridte af og sadle af inden for en halv time. Timen, de har, er nu på 45 

min., men det kniber stadig. Susie forespørger på muligheden for at de har 60 

min. - ligesom de øvrige børnehold i undervisningen? 

Holdet har en fuld time fremad, og så ser vi på holdsammensætningen efter 

sommerferien - der plejer altid at ske lidt ændringer. Bettina har informeret 

Susie. 

 

5. Kursus tilmelding ridelærere – refundering af udgifter (Anna) 

Rideklubben kan ikke få refunderet nogen af udgifterne, så vi skal betale det 

hele selv. Det har klubben pt. ikke råd til, så vi er nødt til at udskyde det. 

 

6. Fotografering til hjemmesiden (Bettina) 

Mangler Karina, Mette, Vagn, Mieke og Line… 

Udsat til næste møde. 

 

7. Evaluering Knaberfest 

Ponytrækning gik fint – 2 timer lørdag – de betalte 10 kr. pr. tur. Ringridning for 

få deltagere – tager tid til at få bredt budskabet ud. Det koster kun 100 kr. at 

være med ringriderlauget om året, så vi er med igen til næste år og holder et 

stævne herude på rideskolen – måske mere attraktivt for heste/ryttere at være 

her, hvor tivoliet ikke larmer! 



Vi fik en 3. plads i optoget – det var fint. 

 

8. Rapportering stævneudvalg juli stævnet (Line) 

Line er ikke involveret i stævnet pga. barnedåb. Rasmus er ansvarlig for 

stævnet. 

 

9. Hjælperfest/sommerfest 

Bettina spørger Dorthe fra Støtteforeningen, om de vil stå for en sommerfest, 

først/midt i august. 

 

10. Evt. 

Elevstævne lørdag den 27. juni. Julie og Louise står for det. Brian skal være 

dommer. Kolliderer med rytterlejr hos Karen lørdag den 27.-29. juni. Anna 

forsøger at få juniorpigerne til at flytte stævnet til fredag den 26. juni. 

 

 

Næste møde er mandag den 20. juli 2015 kl. 19.00. 


