
Bestyrelsesmøde Egedal Rideklub 4. april 2017  

Tilstede: Agnethe, Peter, Charlotte, Sussie, Kassandra, Suzanne  afbud: Julie 

1) Hvordan skal bestyrelsen se ud? 

Charlotte: formand, kontaktperson til Niels 
Peter: næstformand 
Sussie: sekretær 
Agnethe: stævne- og DRF kontakt 
Kassandra: kasserer og rideskolekontakt 
Julie: stævne- og ryttermærke/uddannelses ansvarlig 
Suzanne: bestyrelsesmedlem 

2) Godkendelse af referat: bestyrelsesmøde d. 13 februar 2017 og Generalforsamling d. 29. 
marts 2017 

Begge referater godkendes 

3) Økonomi 

Klubben har skaffet mobiltelefon med simkort og vil oprette mobilepay til brug ved stævner og 
kontingentbetalinger. Der er ansøgt om aktivitets tilskud fra kommunen, som er blevet bevilget samt 
lokale tilskud. 
Klubben ønsker at lave et åbent hus arrangement, hvor vi fortæller om klubbens formål og gøren. Det 
bliver søndag d. 7. maj kl. 11, hvor alle inviteres til et par hyggelige timer 

4) Visa/Dankort og fuldmagt 

Er i gang med det 

5) Sponsorer  

På generalforsamlingen blev det besluttet at Alan og Peter skulle stå for ansøgning af sponsorer. Horze 

er sponsor i øjeblikket og skal kontaktes. Endvidere diskuteres det, hvilket andre steder som kunne være 

velegnet som sponsorer. 

6) Stævner og rosetter 

Julie og Agnethe er i stævneudvalget. Louise Broni og Nadia Klausen vil også gerne være med. Der er 

behov for styr på fotos ved stævne, pokaler og rosetter. 

7) Aktivitetsudvalg 

Blev dannet på generalforsamlingen. Der er behov for diverse ting som nogle møbler, kaffemaskine, el-

koger osv. som aktivitetsudvalget kan anvende ved stævner og arrangementer. Hvis nogle ligger inde 

med diverse, vil aktivitetsudvalget gerne kontaktes.  

Aktivitetsudvalget vil finde datoer for diverse arrangementer og lægge disse på hjemmesiden 

8) Ryttermærker og aflønning 

Undervisning fortsætter i 2017.  

9) Bane og udelys 



Der er behov for en ny traktor, den gamle traktor Musse kan ikke blive ved med at køre. 

Udelys er blevet lavet til arbejdsweekenden 

10) Hjemmeside 

Camilla overtager den, er allerede i fuld gang 

11) Repræsentantskabs møde i Nyborg 

Agnethe og Julie deltager 

12) Trøjer med klubbens logo 

Kan fortsat købes hos Maiken. Klubben har behov for at synliggøre bestyrelsen og hvert medlem får en 

trøje som skal afleveres når de træder ud af bestyrelsen. 

Eventuelt: 

Gitte, Niels og Peter har afholdt møde ang. fremtidsplaner for Nytoftegård 

Næste møde bliver tirsdag d. 23. maj kl. 18 

 


