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Rererant: Nete  

 

1. info fra formand 

• generalforsamling DI – kort referat fra generalforsamlingen, og drøftelse af 

hændelserne. Der mangler en sportskomite og der bliver indkaldt til ekstra 

ordinær generalforsamling inden 6 uger. 

• Racerepræsentant, dyrskuet. Jørn Hartvig ønsker at stoppe efter 2018 – har vi 

et emne til at overtage? 

• Regler for banen – i forhold til rideskolen. Jesper S. har flere gange oplevet at 

rideskolens private opstalder rider på vores lejet område. Det er ikke 

hensigtsmæssigt. Vi har besluttet at Karin Prip laver et skriv til rideklubbens 

formand Ingelise Risholt, tlf 23812912, Vipperød rideklub. Dette skriv skal 

selvfølgelig også sendes til Søren og Gitte, som vi lejer jorden af. 

• Vi arbejder på et stævneudvalg, og har heldigvis en del der gerne vil deltage 

😊  

2. planlægning af generalforsamling lørdag den 27. januar 

• Vi arbejder videre med Jan Kretchmer omkring foredrag om 

frivillighedspolitik. Vi starter kl. 14 med dette foredrag og derefter kommer 

Leif Andersen og fortæller om Hedelandsprojektet. Generalforsamlingen 

starter kl. 16 med efterfølgende spisning. Nete laver indkaldelse til 

generalforsamling.  

• Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med kr. 25 for de voksne 

medlemmer så det fra 2019 bliver 250 kr. Vi foreslår uændret kontingent for 

juniorerne selv om det ville kunne give klubben mere i tilskud fra kommunen, 

da man kun kan få tilskud svarende til kontingentet ( dog max 225 kr pr 

medlem)  

3. planlægning af foredrag med hestetandlæge Mette Aarup i januar – hvor, 

hvordan og hvem? 

• Nete søger aktivitetshus hos Kommunen, evt. bib – Nete laver Invitation, 

Mette sender matr. Til brug for invitationen. Vi starter kl. 19 og vi servere 

kaffe og kage. Arrangementet bliver gratis for medlemmer og for ikke 

medlemmer koster det kr. 50,-  
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4. planlægning af foredrag med Rolf Olsen i februar – hvor, hvordan og hvem? 

• Nete søger om Aktivitetshuset i Holbæk. Vi servere kaffe og kage, og starter 

kl. 19 – Nete laver invitation – oplæg fra Rolf?  

 

5. planlægning af vintertølt den 10. marts – stævneleder, sekretariat, hjælper? 

• Stine er stævneleder og laver skriv til sporti, tilmelding starter i start af 

februar – men invitationen skal på hurtigst mulig. 

• 2 dommer er på plads. Vi holder stævnet i Ohr, sportsudvalget tages i ed. 

Kirsten Roldhave spørgers om hun vil hjælp med at lave suppe.  

• Tjek op på sløjfer, så vi får bestilt i god tid. 

• Mogens vil gerne tage ”pedel tjansen” da han kender ridehuset. 

 

6. økonomi, vi har ca 112.000 kr i banken og ca kr. 5.000 i kassen. Vi har betalt 

for leje af banen samt vand. Vi mangler stadig regning på græsslåning – 

Michael rykker for den. Hvis andre har udlæg så skal Mogens have disse 

hurtigst mulig. 

 

7. opsamling på fremtidige stævner, dommer situation, Hedeland  

• Stine mangler stadig svar fra dommer der er kontaktet ifb med vintertølt og 

kr.himmelfart stævnet på Faxibanen, det er rigtig træls at vi ikke kan få svar 

fra dommerne – man bruger unødig tid på at tjekke op hele tiden. 

• Mht til dommer til Gædingakeppni stævnet på Hedeland i august skal vi søge 

dommer i udlandet, Nete kontakter dem 

• Forslag om at Faxi donere 20.000 kr til Hedelandsudvalget som skal gå til de 

nye baneforhold, skal med som forslag på generalforsamlingen. Vi vil gerne 

give støtte til projektet på Hedeland, hvor vi har lokale kræfter som arbejder 

seriøst på at skaffe penge til de nye baneanlæg.  

 

8. kalenderen 2018 – opdatering til web master, datoer for aktiviteter, 

fællesrideture og kvadrille,  

• Vi skal lave invitationer til foredragene, Nete sørger for det og sender til  

webmarster.  Ann tjekker med Kvadrilleholdet, omkring kommende datoer. 
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• Datoer for fællesrideture har Steen styr på og de er lagt på hjemmesiden. 

 

9. nyt møde, onsdag den 17. januar 2018, kl. 18 hos Nete  

 

10. evt 

 

 


