
Referat fra bestyrelsesmøde d.13.6.16.  

Økonomi: 

Der er ca. 48.000 kr. til resten af jubilæumsåret. Se bilag for flere detaljer. 

Bestyrelsen ønsker at se budget for Juniorlejren.  

Orelund laver i år en anderledes weekend, og der afsættes 3000 kr. til et maleri, som skal laves af 

deltagerne fra weekenden.  Der laves snarest indbydelse til denne weekend på Sporti. 

Der er fremsendt budget for jubilæumsfesten i oktober. Pris for medlemmer bliver max 150 kr. og 250 kr 

for ikke-medlemmer. Vi har drøftet de oplyste priser for drikkelse, givet af hallen..  

Der skal sættes gang i et Festudvalg – til generalforsamlingen var der flere der meldte sig, og de skal 

kontaktes snarest af Jens/Caroline. Sanne A (Susanne Tangaa) og Charlotte. Der sendes en nyhedsmail ud 

med dato mv. Festen bliver holdt 28.10. i Hal 2 i Vissenbjerg.  Jens laver teksten og sender til Kisse. Vi satser 

på 200 deltagere.  

 

Hjemmeside: 

Vores domæne skal rykkes til nyt hotel – og der skal derfor laves ny hjemmeside. Der er annonceret efter 

frivillige til at deltage i dette. Line Hansen, og Cecilia Rosell har meldt sig + bestyrelsesmedlemmer.  Der skal 

afholdes et møde med de interesserede og laves en plan. Line er blevet bedt om at kigge på mulige 

løsninger mht program mv.  Det ønskes at der nedsættes en hjemmeside gruppe. Kalle spørger Jannie Holm 

om hun er interesseret.  

 

Lån af grej: 

Hvordan kan vi styre hvor vores ting er. Til 1 dags stævnet manglede kaffemaskinerne og ingen vidste hvor 

de var. De er dukket op igen hos en i Orelundudvalget..  Vi opfordrer igen til at det man låner bliver bragt 

tilbage til der hvor man har lånt det. Gerne lige efter brug. PC’ere har nu logi hos Kisse.  

 

Forespørgsel om hædring af bedste ungrytter/junior til f.eks. FM 

Skal det være hen over året i stedet, og hvordan styres det? Skal der kåres ryttere i både sport, alrid og 

andre området. Pt. har vi jo Punktamót mester som bliver hædret efter de tre stævner over året.  Evt. at de 

kåres til generalforsamlingen. Skal juniorudvalget holde styr på hvem der er bedst? Vi tænker videre   

 

Skeifanyt – Deadline 15.8. og udgives primo september. 



Punktamót juli: Bodil, Kalle, Kisse og Ole er der. Sanne og Anne ønsker at dømme, det bliver sammen med 

Bodil. Vi skal efterlyse flere hjælpere. 24.9. er det årets sidste stævne.  

 

1 dags stævne i efteråret på Davinde: 

Bodil, Caroline, Jens, Rikke S, Kisse og Michael kommer. Kalle har et ridekursus den weekend :/ 

Tommy og Marianne vil gerne sætte cafeteria op.  Der satses på datoen 1.10. Kisse laver klasserne, og Rikke 

S hjælperplanen. Bestyrelsen ønsker mere hjælp, det annonceres på FB og i nyhedsmail.  

 

Efteråret: 

Skal der laves flere arrangementer? 

Kalle har talt med Kasper Brøndel om aften om skonin. Hun arbejder videre med det.  

 

Evt.  

Der forespørges fra Michael om deltagerne i DM i Alrid kan få klubtrøjer? De skal blot bestilles, Kisse ved 

hvor.  

Gl. generater på Orelund. Enighed om at sælge den. Hvis ikke Villy vil have den..  

 

Næste møde  

17.8. hos Michael i Brobyværk 

22.9. – Vestfyn/Rikke S kl.17.30. 

3.11. hos Caroline kl.18. 

16.12. Julefrokost. 

 


