
Dagsorden/Referat bestyrelsesmøde i Aalestrup Rideklub 

tirsdag den 10. februar 2014 kl. 18.30: 

 

Tilstede: Louise, Kimi, Rasmus, Line, Mieke, Vagn og Bettina 

Fraværende: Anna 

Referat: Bettina 

 

1) Godkendelse af referat fra møde den 6. januar? 

Regner det for godkendt, og det sættes på hjemmesiden. 

 

2) Status økonomi 

 

3) Forslag om vedtægtsændring: Flytning af tidspunkt for generalforsamling 

Anna vil meget gerne have, at tidspunktet for generalforsamling rykkes længere 

hen på året, da det er mere end almindelig svært at få regnskabet afsluttet til 

slutningen af februar, og det falder sammen med indberetningen af medlemstal til 

DRF og ansøgning om lokaletilskud/medlemstilskud samt ansøgning om stævner. 

 

Spørg hos DRF: Kan vi sagtens, ingen problemer i det. 

 

4) Kurser til vore undervisere – træner modul 1 til Anne-sofie og Karen 

Kurser godkendt i referat fra 8. august 2013, men intet nævnt omkring økonomi i 

kurserne. Anna siger, vi kan få det refunderet via lokaletilskud/medlemstilskud. 

 

Har Karen og Anne-sofie været på første hjælp kursus? Karen har lige været i forb. 

med sin uddannelse. Anne-sofie har også været og leder efter diplom, så vi kan se, 

hvor meget kurset dækkede af det krævede. 

 

Både Karen og Anne-sofie vil rigtig gerne på DRF’s træner modul 1 (foregår 2 

steder i 2015: Thommysminde Hestecenter i Jelling (august- november) og på 

Roskilde Landbrugsskole i Roskilde). Foregår over 3 weekender med 

hjemmeopgaver i mellem. Koster 6.000 kr. inkl. overnatning og forplejning. Både 

Karen og Anne-sofie opfylder adgangskravene. De tilmeldes hurtigst muligt. 

 

5) Status klub modul: 

a) Hjemmeside: Lovet færdig 2 gange, senest til torsdag den 12. februar. Bettina 

følger op på det!!! 

 

b) Regnskab: Er ikke overført endnu. 

 

c) Mulighed for support på flere måder fra Klubmodul: 

 Gratis opstartsopkald: Guide over telefonen, hvor de fleste spørgsmål vil 

 kunne klares (efter klubmoduls overbevisning) 

 Deltagelse i Klubmoduls Seminarer - skulle være gratis med den pakke, vi 



 har. Regnskabs seminar i Kolding den 25. februar og Generelt seminar 

 (hjemmeside) i Kolding den 11. marts. 

 Instruktør, der kan bestilles og kommer til os. Koster 375 kr./time eksl. 

 moms. Beregner 30-60 min. til opsætning af hold, oprettelse af kontingent 

 og mindre til hjemmeside, dvs. max. 2 timer - lyder som bedste mulighed. 

 

6) Samarbejde med Naturefterskolen – opdatering 

Niels Jørgen har talt med bestyrelsen, og de vil gerne have et samarbejde i gang, 

men de overvejer, om det først skal starte op efter sommerferien, da så stor en 

del af skoleåret nu er gået. 

 

7) Udarbejdelse af en strategi for klubben, herunder mission, vision og 

værdier 

Få input under generalforsamlingen og sammenskrive – Bettina vil gerne komme 

med et oplæg. Findes allerede - skal måske graves frem og opdateres. 

Udskydes til efter generalforsamlingen. 

 

8) Status ponygames 

Rasmus snakket med Line om en overlevering af første hold (de små) til de store 

piger? 

Line og Karina blev nok lidt overvældet over den store interesse, og det er af rent 

sikkerhedshensyn, at de må stoppe holdet for de små. Det går ganske enkelt for 

vildt for sig! Ponyerne elsker det, og de små ryttere har ikke styrken endnu til at 

styre dem. Og de store piger kan ikke nå at hjælpe, når de selv skal sadle op og 

af. Forhåbentlig kan de starte op igen efter sommerferien. 

 

Kursus: Mange gode input, men var mere for nye klubber, der gerne vil starte det 

op, og ikke så meget svar på spørgsmål omkring landsfinalerne… 

 

9) Kværke på ANE 

Bettina kontaktet af Niels Jørgen fra ANE: Der er en hest, der er under observation 

for kværke – det er ikke konstateret, men der er indsendt svaberprøve til 

dyrkning. Der kommer svar i løbet af 4-7 dage. Eleverne på ANE er informeret om 

regler for trafik til og fra rideklubben. Der kommer en melding, når resultatet 

foreligger. 

 

10) Evt. 

Kontakt til støtteforeningen fra rideklubben – hvordan formidler vi ønsker til 

støtteforeningen? Bettina skriver mail til Dorthe. Hvilke formål støtter 

støtteforeningen: Materialer, sociale tiltag/hjælperfester, kursus, træning til 

børn/sommerlejr, ekskursioner, materiale til breddeaktiviteter 

 

Knaberfesten: Tema til optog – fastlagt fra Knaberfesten? Bettina undersøger. 


