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Referat  

Årsmøde 
Dato: 21. november 2021 

Tilstede:  

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

Fraværende: Suppleanterne 

EMNE SPECIFIKT TILTAG ANSVAR DEADLINE 

Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt    

Valg af referent Vicky    

Valg af ordstyrer Sussie    

Opfølgning fra 

sidste møde 

Svar Bogø Kostskole 
 

Er ikke interesseret 
 

  

Druebrogaard 
 

Kontaktet, men ikke fået svar 
endnu 

  

Riders 
 

Har ikke fået svar endnu 
 

  

Viemose Dressage og 
Wellness (Fuglebjerg) 

Ikke tilbagemelding endnu 
 

  

Undervisning kæphest Vicky prøver at stable noget på 
banen på egen adresse. Her er det 
gratis og vi er i et område, hvor 
der ikke er noget i nærheden. 

Vicky Foråret 
2022 
 

Logo Vicky kontakter Stine, der har 
givet tilbud på optegning af det 
gamle logo, men i nyt filformat. 

Vicky Kontaktes i 
uge 47. 
Præcenteres 
forhåbentligt 
til Jubi-fest. 

Ansøgte stævnedatoer: Forår  
prioritet 21-22/5 
prioritet 30 april + 1. maj 

Sensommer: 
prioritet 16-17/9 

prioritet: 9-10/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
22. nov 
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Der er set på forkert kalenderår i 
september, hvorfor en e-mail skal 
sendes med forespørgsel om 
ændring. 

  

Status arrangementer fra 
sidste gang: 

• Flettekursus 
 

• Travbanen 

 
 
• Er aflyst, da der ikke var nok 

tilmeldinger 
• Der er kun 6 deltagere indtil 

nu, så vi venter og ser, om 
der kommer flere 

  

Juleridt 19. december Der skal laves et opslag. Vicky og Lena 
 

Opslaget 
skal være 
ude uge 48 

Jubilæumsfesten 
 

Der er opslag på vej Vicky og Lena 
 

Skal være 
ude uge 48 

Trailer tilbud Der er ikke noget brugt på lager 
nu, men vi holder øje. Vi tager 
emnet på GF, så vi kan få 
godkendt et beløb, såfremt den 
rigtige trailer dukker op. 

Line er 
kontaktperson 

 

Orientering fra 

formanden 

Sussie melder ud, at hun 
desværre har taget den 
beslutning, at hun trækker 
sig fra bestyrelsen. Hun vil 
stadig gerne hjælpe og 
blive spurgt. 

Vi indkalder til konstituerende 
bestyrelsesmøde, jf. vedtægterne, 
hvor Laura Pedersen bliver 
indkaldt. 

Vicky 22. 
november 

Orientering fra 

kassereren 

• Kassereren informerer 
om bankforhold.  

• Kontoforhold skal 
meddeles inden den 
15. december. 

• Opkrævning af 
kontingent for 2022 
bliver sendt ud inden 
1. december. 

  
 
Alle 
 
 
Merete 

 
 
Inden 15. 
december 
 
Deadline 29. 
november 

Orientering fra 

udvalgene 

Intet til punktet her.    

Orientering fra 

møder afholdt 

med tredjepart 

Julemøde den 2. december 
i distrikt 5- spørgsmål til 
DRF´s repræsentanter 

Vi har muligheden for at stille 
DRF´s repræsentanter spørgsmål, 
til Julemødet. Vi kan hver især 
tænke over, om vi har spørgsmål, 
disse kan sendes til Vicky, der vil 
sende dem videre. 
 
Referat fra Årsmødet ligger på 
Distriktets hjemmeside, hvor 
man kan gå ind og læse det. 

Alle  Inden den 
28. 
november 
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Årshjul 2022 

Stævner i 2022 Hvordan ønsker vi at 
afholde stævnerne  

Vi skal have et stævneudvalg og 
have medlemmerne på banen, så 
det ikke kun er bestyrelsen, der 
skal stå for det. Vi laver et opslag 
på Facebook, hvor vi søger 
medlemmer til udvalget. Vi vil 
gerne have det med til 
generalforsamlingen, så der 
bliver nedsat et udvalg på dagen. 

Lena skriver en 
tekst og sender 
til Vicky, der 
ligger det på 
Facebook 

Uge 50 

Skal vi fordele spring- og 
dressurdelen 

Vi venter med at tage denne 
beslutning, til der er et udvalg og 
til, vi ved, hvilke datoer, vi får 
tildelt. 

  

Skal vi satse på ét eller 
flere stævner 

Som forrige punkt.   

Faciliteter til stævner Som forrige punkt.   

Idéer til faciliteter Der mangler stadig svar på 
adspurgte steder. 

  

Økonomi for faciliteter Afventer stævneudvalg   

Andre stævner relevante 
tiltag/emner 

Afventer stævneudvalg   

Breddeaktiviteter 

2022 

Idéer til breddeaktiviteter • Vi undersøger mulighederne 
for faciliteter til distance- 
og/eller O-ridt stævner. 

• Vi undersøger mulighederne 
for TREC-baner, vi kan leje. 

Breddeudvalget Inden 1. 
marts 

Faciliteter til disse 
breddeaktiviteter 

Vi undersøger de muligheder, der 
er på Sydsjælland. 

Breddeudvalget Inden 1. 
marts 

Andre 

arrangementer 

2022 

Idéer til andre 
arrangementer 

• Vi prøver at lave en ny dato 
til flettekurset i foråret. 

• Flere fællesture i skov og 
lignende. 

Lena 
 
Line og Lena 
 

Inden uge 47 
 
Ingen 
deadline 

Faciliteter til disse 
arrangementer 

Kommer an på arrangementet, så 
bestemmes ud fra dette. 

  

Eventuel     

Næste møde • Konstituerende møde Mandag den 29. november kl. 
19.00 eller onsdag den 1.  
december kl. 18.00 

Vicky indkalder  

• Bestyrelsesmøde med 
optakt til 
generalforsamling 
2022 

Mandag den 10. januar 
 
 

Vicky indkalder 
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• Klargøring til 
generalforsamling 
2022 

Bestyrelsen ser på en dato, ved 
bestyrelsesmødet den 10. eller 
når vi nærmer os GF. 

All 
 

 

• Se på mulige datoer for 
GF 2022 

Vi ser på sidste tirsdag eller 
torsdag i februar og beslutter det 
på næste ordinære 
bestyrelsesmøde. 

Alle  

Lukket møde     

Gennemgang og 

godkendelse af 

referat 

 Referatet er gennemgået af 
bestyrelsen og er godkendt. 

  

Slut     

 

 

 

 

Merete Rasmussen  _____________________________________________________________________________ 

 

Line Juul Pedersen  _____________________________________________________________________________ 

  

Lena Jepsen   _____________________________________________________________________________ 

 

Sussie Von Baden Mechtild-Adler _____________________________________________________________________________ 

 

Vicky Højager Larsen  _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


