
Dagsorden/Referat bestyrelsesmøde i Aalestrup Rideklub 

tirsdag den 6. januar 2015 kl. 18.30: 

 

Tilstede: Rasmus, Kimi, Mieke, Vagn og Bettina 

Fraværende: Louise, Anna og Line. 

Referat: Bettina. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 16. december? 

Regner det for godkendt, og det sættes på hjemmesiden. 

 

2. Status økonomi 

Der står pt. ca. 90.000 kr. på kontoen. 

 

3. Lukket punkt (offentliggøres ikke) 

 

4. Ryttermærker 

Datoer meldt ud fra Anne-sofie: 17.-18. og 24.-25. januar 2015.  

Kontakt til Line Asmussen, som skal være dommer. Line anbefaler, at vores 

underviser har været på kursus som ryttermærkeunderviser, da der er mange 

ting at holde styr på.  

DRF anbefaler det også, for at give eleverne den bedst mulige oplevelse, og øge 

sandsynligheden for at flest mulig består. Afholdelse af ryttermærker skal 

anmeldes til DRF mindst 3 uger før, så vi får automatisk et ekstra gebyr på 200 

kr., hvis vi skal afholde nu i januar… 

 

Bettina foreslår, at Anne-sofie deltager i DRF’s kursus til ryttermærkeunderviser 

den 24.-25. januar, og ryttermærker udskydes til midten af marts 2015. Kurset 

koster 2.000 kr. og er inkl. overnatning og forplejning. Bettina ringer til Anne-

sofie og tilbyder hende kurset. 

 

Anne-sofie er meget interesseret og vil meget gerne på kurset, så hun er nu 

tilmeldt, og ryttermærker udskydes til midten af marts. Anne-sofie og Bettina 

sætter sig sammen hurtigst muligt og laver en beskrivelse, så opslag kan sættes 

op. 

 

5. Efteruddannelsesmuligheder ridelærere 

Efteruddannelse af Karen og Anne-sofie: Hvad er der af muligheder? Bettina 

undersøger hos DRF. 

 

6. PonyGames 

Rasmus kontakter Line om en overlevering af opgaven til de større piger, så det 

urutinerede hold evt. kan reddes.  

Er det planen, at holdet skal med til landsfinalen? 



Der skal på sigt findes en passende betaling for deltagelse i ponygames. 

 

7. Generalforsamling 

Line ønsker at genopstille, hvis hun kan vælges kun for 1 år. Hun er valgt sidste 

år og skulle sidde 2 år, så hun er reelt ikke på valg, og kan dermed fortsætte 1 

år uden problemer. 

På valg er: Rasmus, Kimi, Louise, Anna og Bettina. 

Louise, Rasmus og Kimi ønsker ikke genvalg. 

Anna er villig til genvalg. Mette Øskov og Sandie er positiv indstillede overfor at 

stille op til bestyrelsen. 

Vagn, Mieke og Line fortsætter. 

 

Ny dato for generalforsamling: Vi holder fast i den 24. februar! 

Til næste møde skal sættes en dagsorden for generalforsamlingen. 

 

8. Evt. 

Oplæg til næste møde omkring indsats på rideklubbens og ridecenterets (hele 

stedet) omdømme. Stedet har et dårligt ry, hørt helt oppe omkring Aalborg. 

Bettina laver et oplæg til eventuel præsentation på generalforsamlingen. 

 

Dato for næste møde er tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.30 hos Kimi. 


