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Referat  

Bestyrelsesmøde og stævneevalueringsmøde 

Dato: 4. oktober 2021 

Tilstede:  

Merete Rasmussen, Line Juul Pedersen, Sussie Von Baden Mechtild-Adler, Lena Rohr Jepsen, Vicky Højager Larsen 

Fraværende:  

EMNE SPECIFIKT TILTAG ANSVAR DEADLINE 

Godkendelse af 

dagsorden 

OK    

Valg af referent Vicky    

Valg af ordstyrer Sussie    

Orientering fra 

formanden 

Intet nyt    

Orientering fra 

udvalgene 

    

Hobbyhorse Næste stævne    

• Hvem kommer Alle undtagen Sussie.   

• Cup-point Cup- point er lagt på 

hjemmesiden 

  

• Sponsorer Vi tænker alle over det.   

• Ny mødedato- og tid Se punkt ”Næste møde”   

Undervisning/materiale Vi skal tale om, om vi 

overhovedet skal have 

undervisning, og 

hvordan vi gør med at få 

materialet frem og 

tilbage, hvis vi skal. Vi 

udsætter det til senere, 

når vi også ser, hvad det 

bliver til i Næstved 

Sportsrideklub. 

Kommunen har foreslået 
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et par steder, som vi kan 

tænke over. 

Orientering fra 

møder 

afholdt/afholdes 

med tredjepart 

Årsmøde Årsmøde på tirsdag den 

5., Sussie og Vicky er 

meldt til. 

  

Kommune ang. hobbyhorse Se tidlige punkt   

Bogø kostskole Vicky har sendt mail til 

Anja fra Bogø Kostskole 

og vi venter på svar fra 

hende. 

  

Evaluering af 

stævnet den 18.-

19. september 

Hvad gik godt? • Vi fik lært at bruge 

Equipe- både til 

forberedelse og 

under stævnet.  

• Det var godt, der var 

to, udover 

dommeren, i 

dommertårnet, i 

springning.  

• Godt at være to i 

sekretariatet i 

springning.  

• Godt med 

speakersedler til 

speaker.  

• Speaker kan godt 

være taster, i 

dressur.  

• Godt med takkekort 

på præmier.  

• Store og flotte 

præmier. 

  

Hvad gik ikke så godt? • Manglede mandskab 

lørdag morgen på 

springdagen. 

• Tidsplanen gik lidt 

frem og tilbage, og 

måske skal vi holde 

os til de 20 minutters 

pause mellem 

klasserne.  
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• Vi skal være i bedre 

tid med ALT.  

Hvad skal vi huske til næste gang? • Papirløse protokoller 

i dressur.  

• Printede protokoller 

til springdommer. 

• Overskuelig 

hjælperliste, bl.a. til 

banepersonale i 

spring. 

• Vi skal have styr på 

springbanen dagen 

før, så vi ikke har 

problemet om 

morgenen.  

• Vi skal være nok til 

at slæbe spring- og 

domme.  

• Hvis vi skal have 

mini-mesterskab i 

spring, skal vi måske 

også se på dressuren. 

  

Fremtid     

Stævner Hvordan skal vores stævner se ud i 
2022? 

Vi indkalder til møde 

meget snart. Vi skal 

snakke om, hvor vi 

kan/skal afholde hvad og 

hvornår. 

  

Lokation af stævner Vi taler om muligheder 

og kommer ind på både 

Riders og Bogø. 

  

Datoer Når vi har hørt fra Bogø 

og forhåbentlig afholdt 

møde, kan vi finde de 

datoer, vi vil ansøge.  

  

Andre aktiviteter i 

kalenderen, der 

skal arbejdes med 

nu 

Hvilke aktiviteter Rid for dommer eller 

dressurkursus. Helle 

”Den hele ekvipage” (kan 

godt være i 20x40). 

Hestesmykker.dk (10 

deltagere min.). 

Nykøbing Falster 
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Travbane. Juleridt 

igennem Præstø. 

Andreas- giftige planter i 

foråret.  

Nyt møde for kalender 2022- se ”næste 
møde” punkt 

Se ”næste møde” punkt.   

Jubilæumsfest  Dato og sted 15. januar i Mern 

forsamlingshus.  

  

Bank og 

kassererens 

opgaver 

 Merete og Sussie har nu 

fået fuld adgang til 

banken, og Vicky har 

stadig konto-kig.  

  

Eventuelt  Vi synes, at vi skal have 

det nye logo tilbage, og 

har fået en god pris. Det 

er jubilæumsår og vi 

synes, det er et godt 

tidspunkt at få det gamle 

logo tilbage. 

 

Vi har haft problemer 

med skæringsdato for 

halvt kontingent. Vi skal 

have det op på 

generalforsamlingen og 

ind i vores vedtægter. Vi 

skal også have skrevet, at 

det ikke gælder for 

skyldige medlemmer. 

 

 

  

Næste møde • Kæpheste Cup 
• Bestyrelses og kalendermøde 2022- 

Julefrokostmøde. 
 
 
• Møde omkring dato for stævner. 

• Vi skrives ved med 

dato. 

• Vi sætter et lille 

kryds den 21. 

november, og venter 

nærmere. 

 

• Vi sætter en dato 

senest først i 

november, og aftaler 

dato når vi har hørt 

og talt med Bogø ofl. 
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Lukket møde     

Gennemgang og 

godkendelse af 

referat 

 Referatet er godkendt af 

alle. 

  

Slut     

 

 

 

 

Merete Rasmussen  _____________________________________________________________________________ 

 

Line Juul Pedersen  _____________________________________________________________________________ 

  

Lena Jepsen   _____________________________________________________________________________ 

 

Sussie Von Baden Mechtild-Adler _____________________________________________________________________________ 

 

Vicky Højager Larsen  _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


