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Referat  
Bestyrelsesmøde 

Dato: 14. juni 2022 

Tilstede:  

Line Juul Pedersen, Laura Seier Petersen, Lena Rohr Jepsen, Vicky Højager Larsen 

Fraværende:  

EMNE SPECIFIKT TILTAG ANSVAR DEADLINE 
Godkendelse af 
dagsorden 

 Dagsordenen er godkendt   

Valg af referent  Vicky   

Valg af ordstyrer 
 

 Vicky fremfører punkterne og 
Line tjekker tiden 

  

Opfølgning fra sidste 
møde 

Møde afholdt med Kristina 
fra Granlygård 

Som aftalt på sidste møde, 
aftalte Lena og Vicky et nyt 
møde med Granlygård. Dette 
måtte aflyse pga. sygdom. 
Også grundet sygdom har det 
ikke været muligt at aftale et 
nyt møde, indtil Vicky fik en 
aftale i stand til den 8. juni, 
hvor hun tog Sussie med. 

  

Orientering fra 
formanden 

Årsmøde- Brændte Ege den 
21. juni (tilmelding i dag) 

Der bliver spurgt, om der er 
andre, der vil med til 
årsmødet. Vicky melder hende 
selv og Lena til. 

  

Orientering fra 
udvalgene 

Bredde/Multiudvalg: 
-Stævne-Træning” 

Sussie har påtaget sig at stå 
for et arrangement, der vil 
minde meget om ”Rid for 

Sussie I næst uge 
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Dommer”, med Lasse 
Kasparek. Da Lasse ikke er 
dommer, vil det være forkert 
at slå det op som ”Rid for 
Dommer”, men vil i stedet for 
hedde noget lignende 
”Stævne-Træning”. Lasse 
sender mulige datoer til 
Sussie. 

 Bredde/Multiudvalg: 
-Ukraine O-ridt 

Vi indsamlede 750 kr., der er 
overført til D:U:G og deres 
indsamling til hestene i det 
krigsramte Ukraine. De lovede 
rosetter kunne ikke bestilles, 
da Charmor ikke kan levere 
før september. Andre rosetter 
og diplomer, samt 2 gavekort 
til de delte førstepladser, er 
leveret eller på vej til det. 

  

Orientering fra 
møder afholdt med 
tredjepart 

    

• Møde afholdt med 
Kristina fra 
Granlygård, onsdag 
den 8. juni. 

Referat fra mødet Kristina og Jan er meget 
interesseret i, at vi indgår et 
samarbejde. Vi så kontrakten 
igennem og fik styr på punktet 
omkring forsikring, hvor Vicky 
kunne oplyse, at vores 
materiale er forsikret hos 
Lokal forsikring og alt andet er 
dækket af den forsikring, vi 
har hos Idrættens 
forsikringer, som vi har 
igennem vores medlemskab 
hos DRF. 
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Med hensyn til pris, så 
startede vi med at tale om 
deres forslag til at vi kunne 
sætte målere op på 
henholdsvis strøm og vand. 
jeg havde på forhånd talt med 
Anika, som havde vejledt sig 
hos Henrik, der kunne vejlede 
os om, at den krævede pris på 
3000,- kroner om året var 
rimelig, når man tager i 
betragtning, at der skal 
arbejdes med at sætte en 
måler op, som vi ikke kan tage 
med også igen, hvis og når vi 
flytter, samt de nye priser på 
el, og han ville derfor råde os 
til at acceptere de 3.000,- En 
pris på 2.000 kroner for vand 
årligt er måske lidt i 
overkanten, men der skal 
indkøbes en måler, vi skal 
have nogen til at sætte den op, 
prisen på vand er 
sandsynligvis stigende ligesom 
alt andet, og derfor 
acceptabel. 
Granlygårds tidligere pris på 
9.000,- for leje, 1.000,- for 
ordning af baner, 2.000,- for 
vand og 3.000,- for strøm, i alt 
15.000 var for dyrt, hvorfor 
der blev foreslået 13.000,- alt 
inklusiv, pr. år. 
Dette accepterede de. 

 Gennemgang af kontrakt Den foreløbige kontrakt 
gennemgås. 
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 Beslutning og tilbagemelding Vi sender den foreløbige 
kontrakt til Granlygård, så de 
kan læse den igennem. 

Vicky I næste uge 

Hvis samarbejde med 
Granlygård 

Sociale medier Kristina og Jans ældste datter 
er meget ferm til sociale 
medier, og har tilbudt sig som 
den, der ligger nye opslag op 
med billeder osv. Og 
promovere klubben. Vi selv 
skal stå for opslag om 
arrangementer, som dog også 
kan videresendes til hende, 
hvis vi ønsker det. Vi skal 
vende tilbage, om vi ønsker 
dette. 

Vicky Samtidig med 
at kontrakt-
forslaget 
sendes 

 Springtræning Der er et stort ønske om at 
afholde springtræning en gang 
om ugen. Kristina vil rigtig 
gerne have Josephine Bøgh til 
at komme og undervise. Hun 
spørger om det er noget hun 
kan gøre i samarbejde med 
klubben- altså så vi 
promoverer det, og slå det op 
på hjemmeside og sociale 
medier og på den måde 
hjælper til, at der kommer 
flere ryttere til. Det bliver et 
samarbejde imellem SYK og 
Granlygård, men Granlygård, 
der står for det, og ingen skal 
derfor møde op fra 
bestyrelsen. Det er også 
Granlygård, der herved, har 
indtægten. Til gengæld sker 
der en masse aktivitet i 
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klubben og medlemmerne kan 
se, at vi er aktive. 

 Udlån af vores materiale Kristina spørger, om de må 
benytte vores springmateriale, 
hvis vi får en aftale i stand 
med Josephine Bøgh. 
 
Diskussion: 
Der er både for og imod for, at 
de skal kunne låne alt 
materiale. Line synes, at man 
skal være medlem for at 
kunne benytte vores 
materiale, og de andre er også 
til dels enig. Her menes dog 
også, at vi har behov for at 
promovere klubben.  
Vi aftaler i bestyrelsen, at vi 
finder det materiale, som de 
gerne må låne, så det ikke er 
det allerbedste- og dyreste, vi 
låner ud. 

Alle Når der skal 
til at starte 
springtræning 
op 

 Datoer for flytninger og 
maledag. Egne forslag sendes 
til formanden inden 
weekenden, og samles heraf i 
skema. 

Da Vi er så få hænder og 
mange af os mere eller mindre 
skadet, bliver vi nødt til at 
finde mere end en enkelt dag 
til at flytte materialet. alle skal 
derfor sende mulige datoer til 
Vicky som så prøver at samle 
det sammen og se hvilke dage 
flest mulig kan. 

  

 Dato for 
stævneudvalgsmøde.  Egne 
forslag sendes til formanden 
inden weekenden 

Det er vigtigt at vi kommer i 
gang med forberedelserne til 
stævnet. Dette er altså et 
snarligt møde, hvor vi 
indkalder alle, der gerne vil 
være med til at holde stævne. 
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Eventuelt     

Næste møder Bestyrelsesmøde Som udgangspunkt første 
mandag i juli, men kan lægges 
i forbindelse med et 
stævneudvalgsmøde 

  

Gennemgang og 
godkendelse af 
referat 

 Referatet er gennemgået og 
godkendt. 

  

Slut     

 

 

 

Line Juul Pedersen _____________________________________________________________________________ 

 

Lena Jepsen _____________________________________________________________________________ 

 

Laura Seier Petersen _____________________________________________________________________________ 

 

Vicky Højager Larsen _________________________________________________________________________ 
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