
 
 

Bestyrelsesmøde i Rideklubben Møllen 
Onsdag, den 30.01.2019 i rytterstuen. 

Referat 
Deltagere: Line, Judith, Lotte, Eva, Gitte, Cecilie og Mette 

Fravær: Rikke 

Referent: Mette 

Nyt fra formanden 

Mht. certificeringer er vi næsten i mål, forventes færdig efter generalforsamlingen i februar. 

Vedtægtsændringer: Ordlyd skal ændres. 

På toiletterne mangler nu kun håndvasken. 

Stikord til generalforsamlingen (27.02.2019): 

 Afholdt dressur kursus med Maik. 

 To C-stævner afholdt, ét stævne blev aflyst pga. risiko for smitte. Stævnet i september var med to 

ponyklasser 

 Elevskole-cup, flot placering, nyt hold i gang. 

 Distrikt skifte (fra 10 til 8) 

 Ny hjemmeside 

 Nyt springmateriel 

 Markedsdag (27.10.18) 

 Tre elevstævner afholdt: Fastelavn og julestævne. Sommerstævne med ”hold-cup”. 

 Julelodder (overskud ca. 11.000 kr.) 

 Pony games i september for elevskolen. 

 Donationer: 30.000 kr. fra Hammelev Rideklub, 25.000 kr. fra DIF. 

 Øget indtjening fra 117.000 til 136.000 kr. Samlet overskud på 37.000 kr.  

Nyt fra næstformanden 

--- 

Nyt fra udvalgene 

Sportsudvalget: To C-stævner er planlagt i 2019. RMØ har fået tildelt stævne i påsken (19.-20.04.19) samt 

et i september. For påskestævnet er der lagt propositioner ud på ”Go”. 10 klassesponsorater kan sælges, 

pt. er 3 solgt (Team Møllen, Nybolig v. Line, SS Sportmassage v. Bjørn Schmidt). 

Gymnastik er godt i gang, der er ledige pladser. 

Der er søgt om D-stævne i juni. Mette deltager i møde den 21.02.19 i Gråsten Rideklub. 

Klasser i både dressur og spring er på plads. 



 
 
Elevstævneudvalget: Der er planlagt elevstævne (fastelavn) den 2. marts 2019. Der er brug for flere 

hjælpere, Judith og Mette prøver, om der også kan findes nye kræfter til elevstævneudvalget, primært fra 

elevskolen. 

Sponsorudvalget: Det er aftalt, at Eva sender alle fakturaer ud mht. skilte for 2019 samt fakturaer til de tre 

klassesponsorer til påskestævnet. 

Både Eva og Mette ”jagter” nye sponsorer. 

 

Cafeteria og automatudvalg: Automat giver overskud  

Økonomi:  

Der sker en løbende overdragelse af kassér jobbet fra Eva til Cecilie. 

Sager til drøftelse: Både køkken og depot trænger til hovedrengøring. Men også den ugentlige rengøring af 

køkken, rytterstue og toilet er knap tilfredsstillende. Judith koordinerer en frivillig-rengøringsdag med både 

oprydning og rengøring på programmet (Charlotte J. skal også deltage). 

Fremtidige bestyrelsesmøder: Rikke kan ikke onsdage pga. skole. 

 

 

Generalforsamling: Onsdag den 27. februar 2019 i rytterstuen. 

 

 


