
Dagsorden/Referat bestyrelsesmøde i Aalestrup Rideklub 

torsdag den 16. december 2014 kl. 18.30: 

 

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

Fraværende: Ingen 

Referat: Bettina. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 5. november? 

Regner det for godkendt, og det sættes på hjemmesiden. 

 

2. Status økonomi 

Der står pt. 161.410,76 kr. på kontoen. 

 

3. Lukket punkt 

 

4. C-Stævne den 6.-7. december 

Stævnet gav et mindre overskud end ventet pga. en regning fra stalden for 

opstaldning. 

C-stævner 2015: Vi får uge 43 (spring) og 49 (dressur) igen.  

Een dags C-stævne: Overvejes, men udskydes da det bliver for meget for 

sekretariatets personale og hjælperne. 

TD har nævnt muligheden for, at vi kan afholde et B-stævne. 

 

5. Julestævne den 20. december 

Muligheden for noget juleagtigt mad i kantinen lørdag med en tilkendegivelse af, 

om man kommer, så kantinen ved, hvor meget mad, der skal laves. Kimi og 

Mieke er tovholder på det. Hamburgerryg og flødekartofler. 

 

6. D-stævner 2015 

Datoer? 

Der skal søges om D-stævner inden udgangen af januar – Anna sender 

ansøgningen. 

Datoer for D-stævner? Vi har et i uge 8 21.-22. februar – rettes på 

hjemmesiden. 

2. D-stævne: ønsker uge 25 alternativt uge 24. 

 

7. Handicapridning? 

Forespørgsel fra Helle og John Søndergaard Nielsen. Kunne være spændende og 

et godt tilbud, men vi har pt. ikke hestemateriale, de rette hjælpemidler (f.eks. 

lift), nok hjælpere og personale og kan ikke løfte opgaven pt. Bettina har 

informeret Helle og John – de opfordrer os til at forhøre kommunen, om den evt. 

betaler en del af udgifter til bl.a. personale. 

 



8. Korrekt dressurridning arrangement 

Giver grønt lys til at Bettina kontakter Annette Nilausen og prøver at lave et 

arrangement. 

 

9. Ryttermærker – opdatering 

Materiale? Vi har nu bøger + undervisningsmateriale til underviseren (Anne-

sofie) og hæfter til 10 elever. Datoer bliver sandsynligvis de 2 sidste weekender 

i januar. 

Bettina kontakte DRF: Skal rytteren have redet til en bestemt procent, før 

licens kan erhverves? 

Nej, men eleven skal have aflagt en rideprøve til ryttermærke 4, og den kan 

dokumenteres i forbindelse med et almindeligt riestævne. Blanketten udskrives 

fra DRF og medbringes til stævne, hvor dommeren underskriver den. 

 

10. Hjemmeside via klubmodul – opdatering 

Billeder, der kører på forsiden - er de fra en bestemt pulje eller alle billeder i 

galleriet? Skifter billederne, man kan klikke på? 

Ellers ok. 

 

11. Evt. 

Forslag til dato for generalforsamling: Tirsdag den 24. februar. Indkaldelsen til 

generalforsamlingen skal være ude senest uge 5 – 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Forespørgsel fra Anette Ruhoff: De mangler projekter hos Mercantec i Viborg. 

Dommertårn på dressurbane 1 vil være et ønske fra os. Kimi melder tilbage til 

hende. 

 

Næste møde er tirsdag den 6. januar 2015 kl. 18.30 hos Kimi. 


