
                                 Indkaldelse til bestyrelsesmøde 

                                 Onsdag den 22. januar 2014. 

 

Mødet afholdes i mødelokalet i Vipperødhallen, rensdyrvej 4, 4390 Vipperød. 

Mødet starter kl. 18.30 og forventes afsluttet senest kl. 21.00. 

DAGSORDEN: 

Tilstede: Steen Hansen, Mogens Buskbjerg, Michael Boberg, Jette Wenk, Susan Holten-
Andersen, Birte Stilou og Stine Weinreich. 

Referant: Stine Weinreich 

1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE.  

Referatet godkendt, Michael havde enkelte ændringer som er tilføjet. 

2. OPSAMLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDT 18. JAN UAR. 

Det var en velafholdt generalforsamling, og vi skylder Bjørn Monberg en stor tak for som altid af 
være velforberedt og struktureret som dirigent. 

Referat fra generalforsamlingen er lavet, og afsendt til webmaster. 

3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN.  

Steen = formand 

Mogens = Kasserer 

Michael, Jette og Stine = alle ligestillede bestyrelsesmedlemmer, som varetager såvel sports som 
avls arrangementer efter behov. 

Suppleanter=Susan, Birte og Lisbeth Wacker 

4. DRØFTELSE AF FORRETNINGSORDENEN. 

Vi har ikke længere den skarpe opdeling, imellem sport og avl. Dette betyder også at vores 
forretningsorden skal rettes til, men vi vurderer, at den er god til at have som rettesnor i vores 
arbejde med de forskellige underområder. 

Steen retter forretningsordenen til, så den passer til den nye struktur. 

 

5. KOMMENDE AKTIVITETER:  

    a. Fællesrideture (Steen) 

 Fællesridetur på søndag fra Gudmindrup strand, pt. ca. 20 tilmeldinger, Steen har styr på 



denne tur. 

     b. Klubaften (ny i januar?) Stævner 

 Vi følger et af de forslag som kom på generalforsamlingen, og holder en klubaften 19 
marts 18.30 i Vipperød hallen. Emnet bliver ny med islandsk hest, hvordan kommer jeg i gang 
med at ride stævner. Hvad dækker de enkelte klasser over, hvordan melder man til, hvor kan man 
finde hjælp mv. Vi taler også om den nye stævnestruktur i DK. Tovholder Stine  Weinreich, 
laver ligeledes oplæg til hjemmesiden. 

    c. Klubaften 25. februar – Politihestenes arbejde (Steen) 

 Starter kl. 18.30-21.00 i Vipperød hallen, tovholder Steen Hansen. 

    d. Drøftelse af stævner (dommere)  og fordeling af opgaver og ansvar. 

        Vintertølt, træningsstævner, Gædingakeppni 

 Der er styr på dommere til vintertølt og gædingakeppni på Hedeland. 

 Jette bliver kontakt mellem Lars og bestyrelsen ifb. med træningsstævnerne. 

 Klubmesterskabet d. 21 juni er der ligeledes fundet dommere til, dog mangler vi en 
dommeraspirant, grunden til dette er at der pt. ingen er. Stine har ansvar for dette og følger op så 
snart der er nyt fra dommerudvalget. 

6. DI klubmøde lørdag d. 15. marts. 

 Susan Holten-Andersen, Birte Stilou og Stine Weinreich deltager, Mogens sørger for 
tilmeldingen via sporti. 

7. Overdragelsesforretning kassereren 

 Steen Hansen og Mogens Buskbjerg mødes med Lars mandag d. 27 januar og får 
overdraget alt vedr. kasserer posten. 

8. Eventuelt. 

 Sporti login Steen sørger for at Lars opretter login til, Jette Wenk,  Mogens Buskbjerg og 
Stine Weinreich. 

 Gaman festen 2014 ønskes afholdt i Tuse forsamlingshus, Steen undersøger allerede nu 
om det er ledigt. 

 Nyt grus til midten af banen i Vipperød, bliver kørt på i løbet af næste uge, såfremt 
underlaget kan holde til at man kører på det. 

 Steen og Jesper undersøger om der er noget galt med ledningsnettet til banens lydanlæg, 
såfremt der ikke kan findes nogen direkte fejl på ledninger eller andet, kontakter Steen, Lis 
Lysholm ang. køb af nyt lydanlæg eller dele til det vi har. Det er bestyrelsens holdning at 



lydanlægget skal fungere optimalt i den kommende sæson. 

 Stine laver oplæg til sporti, vedr. hingstshow/gædinga weekenden d. 26-27 april og 
klubmesterskabet d. 21 juni. 

Dette sendes til Lars som opretter det på sporti. 

 Vestene er der talt om og dette følges op. 

 Rasmus Møller Kursus, Jette har styr på dette, ridehus fundet, pris aftalt til 1.500 kr. pr. 
ekvipage incl. Ridehus. Der er plads til 10 ryttere. Jette laver oplæg til sporti og hjemmeside. 

9. Fastlæggelse af nyt møde. 

 Nyt møde afholdes 25 februar 16.30-18.30 i Vipperødhallen 

                                                            Steen Hansen 

                                                                formand 

                                                                              

 

 

 

 

 

     

  

  

 


