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Referat bestyrelsesmøde mandag den 30-8-21 kl. 19:00 online 

Mødet foregik på Google-meet. 

På mødet deltog: 

Christina Kryder Andersen 

Mette Tving Andersen 

Anja Seedorff 

Stine Steen Pedersen 

Malene Botoft 

 

Derudover var følgende inviteret, men forhindret. 

Henrik Karmark 

Heidi Lauridsen 

Anne Ullegård  

Claus Nielsson  

 

Dagsorden: 

 

1. Velkommen (Christina– referent) 

2. Evaluering på arrangementer, hvad gik godt og hvad gik mindre godt og hvordan kan vi gøre det bedre 

næste gang? (alle) 

• Ridelejr 

Stor tilfredshed fra alle deltagere og ingen klager fra opstaldere. Enkelt bemærkning om at skatte-

jagten skal foregå væk fra stalden, da hestene blev urolige, når der løber børn ud for deres vinduer. 

Dette er noteret til næste år.  

Vi skal være ude i god tid til næste år.   

• Springaften 

Stor succes og en rigtig god start aften for alle. Det kan vi sagtens gøre igen. 

Påtalt at der ikke må parkeres på græsset ved walkeren, dette skal informeres ud til næste arrange-

ment. Husk at sætte skilte op ved grusvejen (bagom ridebanen) da GPS’er viser den vej og naboen 

vil ikke have der køres den vej.  
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3. Økonomi (Mette) 

• Det overskud der kan undværes fra ridelejr og springaften, går til forbedringer til Maglebjerg 

Ridecenter 

Økonomien ser fin ud og hvis vi afholder et par arrangementer mere i år, så vil der være råd til at 

betale noget husleje. Anne har ønsker til at få et spejl sat op og noget investering i ridebanen.  

Der afsættes 10.000kr i husleje.  

4. Fremtidige arrangementer og arbejdsdage (alle) 

• Arbejdsdage  - hvornår og hvad skal der gøres? 

Planlægningseftermiddag på Magle den 21 september 2021 

Arbejdsweekend den 16-17 oktober 

• Arrangementer –hvilke og hvornår? 

Halloween spring arrangement 30/10 lidt i stil med Springaften og med udklædning og Halloween 

pynt. Mette Tving tovholder 

Rid for dommer dressur flyttes til foråret 

5. Fonde og sponsorer 

• Hvem har vi som faste sponsorer 

Liste fremgår af hjemmeside 

• Hvilke fonde skal søges i dette efterår? 

Christina er tovholder og søger de fonde der er relevante 

6. Eventuelt 

 


