
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. maj 2019 

Tidspunkt og sted: kl. 1830 i klubhuset 

Deltagere: Søren Møller, Marianne Lemming, Lars Stüwe Jensen, Lone Kollerup, 

Anette Andersen og Jan Broch. 

Fraværende: Helena Stoltze.  

Referent: Jan Broch 

Dagsorden punkt 1.: Kristi-himmelfarts-ridt: 

Det blev oplyst at der kun var 13 tilmeldte pr 16. maj. Og disse 13 personer var stort set tilmeldinger fra 

bestyrelsen. Hvad kan årsagen være?: Er nuværende form ikke tidssvarende? Er deadline for 

tilmeldingstidspunkt forkert sat? Er det frygten for herbes?  

Der var en heftig diskussion for og imod aflysning, men under alle omstændigheder er en aflysning af festen 

med spisning en nødvendighed, da deadline er nu og fordi det økonomisk ikke kan hænge sammen med 13 

deltagere. 

Resumé:  

1. Bestyrelsen beslutter at aflyse arrangementet for 2019 

2. Næste år skal der noteres et minimums deltager antal i indbydelsen. 

3. Næste år planlægges det at bruge Kompedallejren til Kristi-himmelfarts-ridt. 

4. Deadlines for arrangementet skal være sammenfaldende mht. deadline for fest og madbestilling og 

tilmeldingen til ridtet. 

Beslutningen om aflysningen blev umiddelbart udsendt på Facebook. 

Dagsorden punkt 2.: Klubhus 

Status mht. fejl og mangler: 

1. Dørstoppere til de 3 dobbeltdøre bliver indkøbt. Det er vigtigt at vi ikke risikerer at få smadret en 

dør, hvis en af dem blæser op. Så er det bedre at få monteret førnævnte sikringer. 

2. Redskabsrum skal ryddes op, der er for mange effekter stuvet ind i rummet. 

3. Beklædningsbrædder er flere steder ødelagt fordi der er brugt for kraftigt tryk på sømpistolen. 

Ødelagte brædder skal udskiftes. 

4. Arne Graversen opbevarer en del af Nøkkvi´s effekter, der skal laves en plan for re-placering af 

disse. 

5. Der skal skaffes maling til de sidste ”hængepartier”: Søren formand vil skaffe maling. 

6. Der vil være 2 nøgler til rådighed for brugere af huset. Én nøgle der passer til indgangsdør og 

redskabsrum i klubhuset. En anden nøgle til toilet. Disse bliver placeret i et nøgleskab ved 

indgangspartiet. Kode til dette gives på et senere tidspunkt. 

7. Elefantriste og støvlerensere bliver placeret ved indgangspartiet. 



8. Der skaffes affaldsstativer.  

9. Der skaffes en el-kedel, en kaffemaskine og en ovn (ovnen er skaffet, tak Lone). 

10. Bestyrelsen vil opsætte ordensregler for brug af faciliteterne for at sikre, at alt bliver afleveret efter 

brug i samme stand som modtaget. 

11. Der skal snarest muligt foretages ibrugtagnings tilsyn, så vi kan komme i gang med at bruge 

bygningen officielt. Når bygningen er godkendt kan vi desuden få hjemtaget tilskud fra hhv. LOA- og 

LAG-fonden. Vi har en restbetaling som skal betales på kr. 322.500. Når alt er betalt vil 

kassebeholdningen indeholde ca. 50.000 kr. (forventet) 

Dagsorden punkt 3: Nyt fra udvalgene. 

1. Stævneudvalget: 

Stævnet den 31. august.  

a. Fest om aftenen er i støbeskeen. Klubben vil stå for salatbaren; deltagere medbringer selv 

de øvrige madvarer. 

b. Ridetur for ryttere, som ikke deltager i konkurrencen på ovalbanen, vil blive arrangeret. 

c. Opvisning med dygtige ryttere vil blive søgt arrangeret, hvis muligt. F.eks med Rasmus S., 

Doro, Bent Melvej og Lea Grønbæk. 

Alrid næste år i Kompedal. (alrid 3 og 4). Herom mere på et senere tidspunkt. 

2. Seniorudvalget: Er sat i bero indtil videre. 

3. Kursus og foredrag udvalget: 

a. Freia Thyge kursus i september ellers ikke nye emner på dette punkt. 

b. Trek den 7. september aflyses. 

Dagsorden punkt 4: Fremtidige arrangementer. 

1. Som nævnt under punkt 1, så vil bestyrelsen arbejde på at arrangere Kristi-Himmelfartsridtet i 2020 

i Kompedal. Økonomien der er følgende: 500 kr. i gebyr + 60 kr. per deltager + rengøring (ca. 2000-

2500 Kr.) 

2. Naturens dag ved Hald Hovedgård: 

a. Vi vil anmode Anette Ravn om at være tovholder. 

Dagsorden punkt 5: Økonomi: 

1. Der henvises til dagsorden punkt 2, pind 11. 

Dagsorden punkt 6: Eventuelt:  

1. Intet at berette.  

 

 

 


