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Bestyrelsesmøde mandag den 17-01-22 kl. 19:00 online 

Referat 

Deltagere var: 

Christina, Henrik, Mette, Stine 

 

1. Velkommen (Christina– referent) 

2. Formanden beretter  

a. 2021 hvordan er det gået? 

Vi har haft et godt første år med nogle succesfulde arrangementer. Herunder Ridelejr, springaften i 

august samt Halloween springarrangement i oktober. Derudover har der været en rigtig god arbejds-

weekend, hvor der virkelig blev arbejdet igennem. Vi har søgt flere fonde og fået en af dem til dres-

surhegn.  

Der er nogle hængepartier fra 2021 som vi skal have fulgt op på i 2022. Opsætning af spejl på kort-

side i ridehallen samt opsætning af LED lys i ridehallen. Dette er der pt ikke økonomi til, da vi ikke 

har fået fonde til projekterne.  

3. Økonomi (Mette) 

Fremlæggelse af årsregnskabet samt budgettet for 2022. Vi har et lille overskud for 2021. Bliver 

fremlagt på årets generalforsamling. 

4. Generalforsamling 

a. Online eller fremmøde 

Det bliver fremmøde og datoen bliver onsdag den 23 marts kl. 19:00 på Susåskolen afdeling Hol-

sted i kantinen. Indkaldelse og dagsorden bliver sendt ud senest uge 5. 

5. Stævner 

a. Hvad mangler vi for at kunne afholde? 

- Lydanlæg (mikrofon og højtalere) - Henrik, når han har fået et budget fra Mette.  

-Tal + flag  og start/mål til springbanen– Christina og Mette budget evt. fond. Dette indkøbes inden 

stævne.  

-Der skal muligvis også males et enkelt spring eller to –Christina og Malene og Stine.  

-Pavillion til kiosk og sekretariat (dette undersøges og priser hentes hjem-Christina).  

a. Hvem gør hvad?  

Mette tovholder for stævneudvalget. Der er lavet propositioner til stævnet, som skal godkendes in-

den det sendes ud. Mette indkalder stævneudvalget til planlægningsmøde.  
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6. Forårets arrangementer? 

a. Rid for dommer 

Rid for dommer arrangement er arrangeret til 3. april og dommer er bestilt. Malene er tovholder på 

dette og opslag laves til Facebook og hjemmesiden.  

a. Fastelavns arrangement  

Bliver ikke aktuelt i år 

 

7. Fonde (hvad er søgt, hvad kan søges fremadrettet og hvad er modtaget) 

Der skal søges flere fonde og Henrik ser på denne opgave. 

Christina kigger på DIF og diverse fonde til materialer 

-Skur, Dommerhuse, spring. Højtalere og lydanlæg. 

8. Evt.  

intet til evt.  

 

 

 

 


