
Bestyrelsesmøde mandag 15.11.2021 

 

Tilstede: 

Mette, Lone, Heidi,  

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Referat er godkendt 

2. Økonomi 

Vi har kr. 24000,00 stående på konto.  

Der er lavet en terrasse i ridehallen hvor forældre kan sidde. Der skal sættes nogle varmelamper op.  

Der mangler at blive trukket kr. 700,00. Vi forventer omkostninger på omkring kr. 1000,00 yderligere ud 

over det der er brugt.  

Ridebanen ligger igen under vand, desværre. Der er eksperimenteret med at grave et lille hul ned til 

drænet. Dagen efter var banen stort set tør. Dette betyder at toplaget er pakket fuldstændig ovenpå 

drænet. Vi har fået gravet toplaget af og den ler der var dannet, under toplaget er gravet af. Vi har bestilt 

noget filtersand som koster ca kr. 5000,00. Der kommer noget oveni for arbejdet.  

3. DRF 

intet nyt 

4. Medlemstal 

Vi har fået 14 nye medlemmer. Dem skal vi have ind. Lone giver besked videre til Mette, så hun kan få dem 

registreret.  

Ca 67 aktive medlemmer.  

 

5. Juniorudvalg 

Vi prøver at få gang i det igen i det nye år. 

6. Nyhedsbrev 

Nyhedsbrev; Lone får det sendt ud på mandag og så er dressurdagen en frisk nyhed. Klippeklisterdag og 

juleoptoget samt juleferie.  

7. Næste arrangement 

Dressurdag: Der er 3 mødre der har meldt sig til at stå i boden på lørdag. Der er 22 tilmeldte denne gang. 

Boden skal stå i Anja’s hestetrailer. Der er styr på dagen og Lone handler ind til dagen.  

Klippeklisterdag.: Lone køber ind til æbleskiver og kakao. Mette sørger for denne dag som er fra klokken 10-

12. Mette skal skaffe glanspapir i julefarver. Brede stjernestrimler.  



Juleoptog: Ringe til Daglig Brugsen i Raklev. Juleoptoget går forbi Brugsen 2 x. Sponsorer 25/30 slikposer. Vi 

går i tidsrummet 10 til 12. Der kommer 10 heste med. Det bliver først til mølle. Der skal også trækker på. 

Håber forældre vil hjælpe til den dag. Der kommer en annonce i Kirkebladet omkring juleoptoget. Lone 

prøver at få sponsoreret lændedækkener til hestene til juleoptoget.  

8. Næste møde 

Næste møde er mandag den 10/1-2022 kl. 19.00 

9. Opfølgning på punkter fra sidst  

Regning er betalt fra distrikt 4.  

Mette skal rette oplysninger på os på; rideforbund.dk  

Ponytræk i Gørlev til Kræmmermarked var en god succes. Der var flest den første dag i forhold til den sidste 

dag. 

Vi tjente et par tusind kroner.  

Stor Hestedagscup gik rigtig godt. Vi havde Jenny ude som var dommer og træner. Der var 14 starter ud 

over og det var så fint. Det tyder på, at folk har fået øjne op for det og vi får større opbakning.  

Arbejdsdag havde vi også. Der var få tilmeldte. Vi fik lavet lidt som der nu kunne. Vi mangler lidt opbakning 

her. Husk, at selv om man ikke har forstand på heste kan man godt hjælpe til.  

10. Eventuelt 

Lone prøver at skaffe et juletræ som skal stå på terrassen i ridehallen.  

 

 

 


