
BESTYRELSESMØDE 

Fredag 11. januar 2019 

KL 19.00 – 23.30 

Hos: 

Søren Møller 

Viborgvej 88 

7470 Karup J 

REFERAT 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 

Deltagere: Søren, Anette, Marianne, Lars, Helena, Lone, Jan 

Afbud:  

1.  

Godkendelse af referat 

fra sidste møde, samt 

Generalforsamling 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen er godkendt 

af den gamle bestyrelse. 

Referatet fra Generalforsamlingen er godkendt af den nye bestyrelse. 

2.  

Konstituering af 

Bestyrelsen 

Referent: Helena 

Kasserer: Anette 

Næstformand: Anette 

3.  

Valg af 

kontaktpersoner i 

Bestyrelsen til de 

forskellige udvalg 

 

Stævneudvalg: Marianne 

Foredrag og Kursus udvalg: Helena  

Børn og Unge udvalg: Lone 

Senior udvalg: Jan 

Blad udvalg: Helena 

Fondsudvalg: Søren 

Kr. Himmelfarts udvalg: Søren 

Baneudvalg: Lars 

Terrænudvalg: Lars 

Note: Anette sender retningslinjer for udvalg til bestyrelsen pr. e-mail. 

4.  

Økonomi 
Vi har betalt 1. rate på 322.500 kr for klubhusbyggeriet.  

2. rate betales når byggeriet er færdigt. 

 

 

 



5.  

Nyt fra udvalg 
Stævneudvalg: Der er planlagt 3 stævner i 2019; Fastelavns stævne, sommer 

stævne (på ovalbanen) og jule-stævne 

Foredrag & Kursusudvalg: 30. januar afholdes dyrlægeaften med Anders 

Kragh, arrangeret af bestyrelsen for at hjælpe udvalget i starten. 

Foredrag og kursusudvalget har fremsendt forlag og budget til kommende 

arrangementer, bl.a. ridekursus, foredrag om riderute Thy, foredrag om 

rideangst. Bestyrelsen har med enkelte kommentarer godkendt budgetterne. 

Jon Stenild kurser 2019: Der er indtil videre planlagt 3 kurser 

Børn & Unge: Ridelejr til sommer er planlagt. OBS: det er vigtigt, at der bliver 

meddelt forældrene til deltagere på lejeren, at der skal hjælpes med 

oprydning ved lejerens afslutning, således det ikke bliver efterladt til én eller 

to frivillige. 

Terrænudvalg: Vil gerne lave en permanent udfordringsbane i Ulvedal 

plantage, som potentielt kunne bruges til ”stævner” og evt. Hubertus. 

Udvalget snakker med skovfogeden herom. Muligvis kan en renovering/ nye 

mindre spring, i Kompedal plantage komme på tale. Udvalget snakker selv 

med Kompedal. 

Tovholder for de forskellige arrangementer (i kalenderen), er Lone. Dvs. Lone 

tjekker op på, at det er de korrekte informationer der fremgår af vores 

kalender. 

6. 

Fremtidige 

arrangementer 

Vi skal være opmærksomme på, at arrangementerne ikke altid ligges eks. på 

lige uger.  

Søren vil undersøge, om Ringridning kan flyttes ca. 14 dage ift.. Planlagt 

afholdelse pt. 

Jan foreslår en tur i Katrinedal, han er kendt i området og ville kunne agere 

forrytter. Det skal selvfølgelig planlægges hensigtsmæssigt ift.. Jagten.  

Når der nu er planlagt et foredrag vedrørende rideruten i Thy, så er det oplagt 

at der arrangeres en tur hertil, evt. en flerdages tur med overnatninger. 

Mulighed for at afholde en tur ved Ulbjerg Klint v. Connie i løbet af året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  

Evt. 
Klubhuset: Det går fremad, en anelse bagud ift. forhåbningerne. Nökkvi skal 

bidrage med 300 frivillige timer, en del er allerede bruge (ca. 1/3), Alle 

beklædningsbrædder er klar til at blive malet, det er en oplagt mulighed for 

medlemmer, til at bidrage til de frivillige timer der skal bidrages med. Søren 

aftaler detaljer omkring, hvilke tidsrum der vil være åbent for medlemmerne 

til at komme og hjælpe, herefter vil han efterspørge hjælp fra medlemmerne 

via. klubbens facebook side. 

Artikel til bladet: Der er på bestyrelsens vegne skrevet en artikel til vores blad, 

omhandlende ovalbanen ved Havredal. Den er godkendt af hele bestyrelsen 

og mailet til Kjeld d.d. 

Kommende bestyrelsesmøder 2019: Bestyrelsesmøderne vil i 2019 ligge 

torsdage fra kl 18.30.  

Næste møde er således ved Lone 7. marts.  

Kommende møder er pt. sat til følgende datoer: 

16. maj 

8. august 

10. oktober 

28. november 

Generalforsamling 7. december 

 


