
Bestyrelsesmøde d. 4/5-19 

Pia ikke til stede 

 

1: Stævneudvalg 
Planlægningen af stævnet går godt. Det forløber planmæssigt og stævneudvalget er i fuld gang med at 
arrangere. Næste møde i stævneudvalget er d. 15/5-19 kl. 19.00. 
 
2: Aktivitetsudvalg 
Der var agility arrangement d. 31/3-19 hvor vi havde rekord højt antal tilmeldte. Desværre var vi nødt til at 
aflyse for alle udefrakommende pga. faktorer på afholdelsesstedet. Der var dog stadig pænt med tilmeldte 
og arrangementet forløb godt.  
Et af ridecenterets podier gik desværre lidt i stykker (et par brædder knækkede). Dette er erstattet og 
podiet er lavet igen. 

 
Der var 22 tilmeldte til arrangementet ”hestemassage” som blev afholdt d. 1/5-19. Det forløb godt. 

 
Næste arrangement som var terrænspring d. 5/5-19 er desværre aflyst pga. for få tilmeldte. 

 
Der laves endnu et agility arrangement inden sommerferien pga. vi var nødt til at aflyse alle 
udefrakommende ekvipager til sidste arrangement. Det bliver d. 30/6-19. 
 
3: Hjemmeside 
Simone har arbejdet på en ny hjemmeside. Simone undersøger hvordan og hvorledes i forhold til at 
udskifte den hjemmeside vi har med den nye. Der er pt. Ingen deadline på det da den hjemmeside vi har nu 
umiddelbart fungerer fint. 
 
4: Klubtøj 
Åse har kigget på muligheder for at udbyde klubtøj. Åse har fundet en udbyder som tilbyder at man til hver 
en tid kan gå ind og bestille tøj med vores tryk. Ydelsen koster 1500 kr. om året, uanset hvor meget eller 
hvor lidt der bestilles. Bestyrelsen vedtager at Åse går videre med denne mulighed og det er noget vi vil 
sætte i søen hurtigst muligt. Simone sender logo til Åse så hun kan sende det videre til firmaet. 
Link til siden vil komme til at ligge på hjemmesiden og facebook så folk selv kan gå ind og bestille når de har 
lyst. 
 
5: Gennemgang af mail 
Mail gennemgået og ryddet op. 
 
6: Div. og andet 
Suzi og Lotte har været til D4 møde i OHR.  
Der blev blandt andet talt om:  
Udvidelsesplaner i OHR. 
Mulighed for at ansøge om tilskud hos DIF – Åse undersøger nærmere 
25 års reglen er en udfordring for mange klubber – os deriblandt. Dette er en udfordring som DIF og DRF 
har oppe og vende med kommunerne. Ingelise sender mail med konkret eksempel til Morten Schram 
Rodtwitt – generalsekretær hos DRF. 
 



Ingelise og Åse har været til kursus i den nye fritidsportal hos kommunen hvor man indberetter 
medlemmer osv. Man kan nu finde VIRK på fritidsportalen.  
 
7: Næste møde 
Torsdag d. 13/6-19 kl. 18.00 hos Åse 
 

 


