
 

  

Bestyrelsesmøde i Rideklubben MØLLEN 
Dato 4 april kl 18 hos Mette  

Sted: Hos Mette, Fjelstrup landevej 38 

Valg af referent: Cecilie 

Nyt fra formanden:  

Repræsentantskabs møde  

Der er forskellige forslag fremme på mødet. Cecilie, Eva og Gitte deltager. 

 

Certificering  

Hjemmesiden skal op og stå, herefter kan der indsendes ansøgninger. 

 

Referat fra generalforsamling  

Eva har referatet. Cecilie sørger for at det kommer på hjemmesiden. 

 

Hjemmeside 

Eva og Cecilie er tæt på at være i mål med hjemmesiden. 

 

Anette Ropers 

Anette vil gerne være koordinator på arrangementer på vegne af elevskolen. Gitte aftaler videre med 

Anette.  

 

 



 

Nyt fra udvalgene 

Sportsudvalget: stævnedatoer  

Næste stævne ligger på GO. Stævnet er om 3 uger den 27+28/4. 

Elevstævneudvalget: Judith:  

Der er hængt seddel op hvor man kan foreslå gode ideer. 

Der er sommerstævne den 16/6. 

Sponsorudvalget: Rikke og Mette  

Mette har haft gang i mange sponsorer. Det er op ad bakke, men det giver lidt. Rikke og Line arbejder 

videre med andre forslag. 

Følgende skilte skal ned : Errested Maskinstation, Frøs. 

Arrangement udvalg: Cecilie  

Forslag om sommergrill-fest i september 1/9. 

Rikke spørger sin mor efter 3 datoer til fællesspisning udover grill-festen. 

Julefrokost : Det var en succes at være på Grænsekroen. Vi gentager det i år - 30.11. 

Cafeteria og automatudvalg: Judith 

Det går fint med automaten. 

Prissætning: Vi kører ens priser på varerne, men forsøger i stedet at differentiere udvalget i forhold til 

hvilket stævne det er. 

Økonomi :  Eva: 

Påfør bilag om det er taget fra kassen eller om det skal udbetales. Husk at påføre formål. 

Send gerne billede til Eva. 

Regnskab blev gennemgået. 

Sager til drøftelse: 

Fokuspunkt til næste møde: Hvordan kan vi optimere klubbens indtjening på de forskellige arrangementer. 

Forsikringer: Skal vi have en indboforsikring. Line snakker med Sønderjyske når hun søger sponsorat.  

 

 



 

Sager til beslutning. 

Vi går i gang med at få ryddet op og opdateret sekretariatet. 

Række af bestyrelsesmøder:  

20/6 - Hos Eva 

29/8 - Hos Lotte 

3/10 - Hos Judith 

21/11 - Hos Gitte 

 

 

 

 


