
   

      

Bestyrelsesmøde i Rideklubben MØLLEN 

Søndag den 17. marts 2019 kl. 10.00 hos Line, Lillebro 10, Haderslev. 
 
Deltagere: Judith, Gitte, Cecilie, Rikke, Line, Lotte og Mette. 
Fravær: Eva. 

Referent: Mette. 

Nyt fra formanden:  

Repræsentantskabsmøde den 6. april i Korsør. Gitte deltager. 

Distriktsrådsmøde 28. marts i Aabenraa. Judith og Mette deltager. 

Certificering i organisation (kommer endeligt på plads efter 6/4), derefter kan vi indsende indstilling til 

sikkerhedscertificering. 

Nye vedtægter underskrevet af bestyrelsens medlemmer. 

Referat fra generalforsamling. Mette udarbejder dette og sender til Line. 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde, vedtægtsændringer sendes til Carlo (Line). 

Fordeling af udvalgsposter (formandsposter):  

 Sportsudvalg (Gitte) 

 Elevstævneudvalg (Mette) 

 Sponsorudvalg (afventer møde I udvalget den 25 marts ) 

 Café/automatudvalg (Judith) 

 Presse og PR ( Line ) 

Datoer for bestyrelsesmøder i 2019 fastlagt: 

 27-05-2019 kl. 18.00 hos Gitte, Aastrupvej 128 

 28-08-2019 kl. 18.00 hos Mette, Fjelstrup Landevej 38 

 08-10-2019 kl. 18.00 hos Lotte, Bjerning Hovedvej 12 

 28-11-2019 kl. 18.00 hos Judith, Fjelstrupvej 109 

Økonomi:  

Cecilie fremlagte regnskab for januar og februar. Pænt overskud. 

Der foreslåes en afregningsformular som sendes til Cecilie efter hvert arrangement. Cecilie og Gitte kigger 

på den og sender den til alle.  



   

 

Sager til beslutning: 

1. Cafeteriaudvalg med egen økonomi? 

Vi fortsætter som hidtil, hvor der hver aktivitet fremlægges regnskab, herunder kvitteringer for 

indkøb m.m.  

2. Skal der søges om midler diverse steder og hvem gør det? Tidsplan? 

Forslag indtil videre: 

 

 Port i den store hal og overdækning mellem indgangene til de to ridehaller  

 Udvidelse af tilskuerpladser. 

 Store vinduer i ridehallen så man kan se ud og naturen kommer ind. 

 Ridesti op til søen om omkring søen. 

Følgende er aftalt: 

 Rikke får sin far til at se på muligheden for en 

 Tribune på langsiden, efter porten, mulighed for både stå- og siddepladser afsøges 

 Et overslag over pris på vinduer til rytterstuen, således man kan se ud på ridebanen fra rytterstuen.  

 En ”bardisk ” langs vinduerne i rytterstuen ud om ridehallen .  

Derefter laver vi en plan med diverse ansøgninger og rækkefølgen 

Jørgen får forventeligt ”go” fra Peter vedr. mulighed for etablering af ridesti fra Møllen (langs foldene) til 

søen. Line vil skrive en ansøgning til DGI og ansøge om 25.000 kr. 

 

Hvis man kommer til at sige ja til en opgave og man bliver overhalet indenom af hverdagen, skal man 

bede om hjælp på vores messenger . Det er vigtigt for at ingen går med dårlig samvittighed og vi er sikre 

på at aftalerne vi laver med hinanden holder  

 

Nyt fra udvalgene 

Sportsudvalget:  C-Stævne i april (19.-20/4-19) og (21.-22. september) samt D-stævne (22/6-19). 

Elevstævneudvalget: Intet nyt planlagt. Fint fastelavnsstævne (elevstævne) med pænt overskud. 

Sponsorudvalget: salg af klasser. Intet nyt. Har møde den 25 marts, hvor der aftales hvordan udvalget 

bedst muligt kan arbejde sammen om at få penge ud af sponsorer  

Cafeteria og automatudvalg: Der arbejdes med at få et lille udvalgt op at stå og Judith laver et ”skriv” 

til næste opkrævning om mulige kandidater.  Udvalget sikrer sig en lille skare af frivillige.  

Presse og PR: Der laves et årshjul med arrangementer og bestyrelsesmøder . 


