
 
 

Bestyrelsesmøde i Rideklubben Møllen 
Onsdag, den 29.08.2018 hos Gitte 

Referat 
Deltagere: Line, Judith, Eva, Gitte, Rikke og Mette 

Fravær: Lotte og Cecilie 

Referent: Mette 

Nyt fra formanden 

Klubvedtægter underskrevet og sendes. Ændringerne består hhv. i distrikt skiftet og i ændringer af antal 

bestyrelsesmøder, nu 6 pr. år. 

På mødet med Revsø, DRF og Haderslev kommune den 2/10-18 deltager fra bestyrelsen: Gitte, Cecilie og 

Eva (evt. Line). 

Nyt fra næstformanden 

Rikke sender ansøgningen vedr. IT 

Nyt fra udvalgene 

Sportsudvalget: Der afholdes C-stævne i weekenden den 22.- 23. september 2018. 

Der udskrives i alt 9 klasser (7 for heste, to for ponyer) og 9 klassesponsorer er på plads: Team Møllen (x2), 

Nybolig (x2), Fjelstrup Auto (x2), Seggelund (1), Menu (1) og Den Gamle Grænsekro (1). 

Der ansøges om to C-stævner i 2019, derudover et D-stævne, hvor der udskrives både spring- og dressur 

klasser. I forbindelse hermed, skal der undersøges priser på nyt spring materiel (Line laver overslag). 

Derudover arbejder sportsudvalget på et tilbud om styrketræning til ryttere. Lines mand Bjørn, som er 

uddannet sportsmassør, vil forestå undervisningen. Der skal findes et egnet lokale og søndage er foreslået 

til denne aktivitet. 

Elevstævneudvalget: Der er afholdt møde i elevstævneudvalget den 15.08.2018. Der er planlagt Pony 

Games lørdag den 29.09.2018 fra kl. 10-13. I alt 6 poster, heraf 3 med ponylege. Der sluttes af med lidt 

frokost og saft. Udvalget består nu af Lene Madsen, Judith B. Petersen, Sanne Poulsen, Alice Ladefoged, 

Charlotte Hvid og Mette Guldborg. Det er aftalt, at der ikke søges efter flere medlemmer lige nu. 

Mette sender opslag til Eva til FaceBook. 

Sponsorudvalget: To skilte (Frøs og Erredsted Maskinstation) skal ned inden stævnet den 22/9. Frøs 

faktureres kr. 2.000 for 2018. To nye sponsorer er på plads i 2019: Nykredit (kr. 10.000 for 3 år) mens 

SSSportsmassage er ny klassesponsor + skilt (kr. 3000). 

Sponsorer på hjemmesiden er opdateret. 

Mette forsøger at få gang i juleskrab og finde én evt. to sponsor(er) til bagsiden. 

Gitte sender tilbud om tryk, og det formelle omkring salg af julelodder skal undersøges. 

Mette forsøger at få roser og blomster hos Højgaard Gartneri til stævnet, mens Judith prøver hos Erlev 

Blomster mht. pynt og planter til låns, evt. mod et skilt i ridehallen. 



 
 
Nyhedsbrev: Eva har lavet oplæg. Indholdet i det kommende brev blev bestemt til en præsentation af alle 

elevheste og -ponyer samt præsentation af Møllens to beriderelever Kristian og Maja. 

Arrangementsudvalget: Der afholdes julefrokost på Den Gamle Grænsekro fredag den 30. november 2018.  

Der igangsættes et tilbud om førstehjælp. Roy er kontaktet for pris og indhold. 

Det blev ligeledes aftalt at opsætte små skilte på udvalgte steder, hvor der står nummer til alarmcentralen 

samt rideklubbens adresse i tilfælde af, at der skal tilkaldes hjælp (Mette). 

Cafeteria og automatudvalg: Judith har godt nyt omkring økonomien i automaten, som ser ud til nu at give 

et mindre overskud. 

Økonomi: Alt ser fornuftigt ud. Eva har meldt ud, at hun gerne vil afløses på kassér posten efter næste 

generalforsamling. Udmeldingen kommer tids nok til, at bestyrelsen kan se sig om efter en afløser. 

Sager til drøftelse: Mette bragte ”ride alene” problematikken op. Hverken bestyrelsen eller andre kan lave 

deciderede regler, men der var enighed om, at det er en god idé at sikre sig, at flere er til stede i stalden 

eller på ridebanen, i tilfælde af uheld. En snak med de unge ryttere og deres forældre blev også anbefalet. 

Persondata forordning: Mette laver et kort skriv til begge opslagstavler vedr. tilsagn om offentliggørelse af 

foto. 

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 3.10.2018 hos Judith, Fjelstrupvej 109. 

 

 


