
Referat konstituerende møde 
28. februar 2011 

 
Fraværende: Finn Jensen 

 

� Den ny bestyrelse: 

 Formand: Jane Neess 

Næst formand: Benny D. Petersen 

Kasserer: Helle Amstrup 

Sekretær: Karina Toftgaard 

Medlem: Michael Lundsted Nielsen 

Medlem: Finn Jensen 

Medlem: Dorte Marie Madsen 

Bestyrelsen konstituerede sig ved det første møde, og der var ingen dagsorden, men en løs snak 

hen over bordet om forventninger til bestyrelsen og fra bestyrelsen ☺

� Olieforbrug til varme  i Rytterstuen: måske en ide at søge penge til isolering af loftet  hos 

kommunen. Dortes mand Peter vil gerne se på dette sammen med Benny. Rockwool ligger på 

loftet, som vil kunne bruges til isolering, men der er ikke nok af det.  

� Dorte, som selv har barn i elevskolen vil gerne kaste sin interesse på elevskolen og hvad der med 

følger ( informationsgangen, aktiviteter i samarbejde med undervisere osv.( Målet skal være at give 

elevskolen frisk pust.  

� De nye medlemmer i bestyrelsen vil gerne have et møde med Juniorudvalget for at hilse på dem og 

høre hvad de laver. Dorte og Jane tager møde med Juniorudvalget.  

� Jane scanner papirer omkring projekt ”Nyt ridecenter”, så alle i bestyrelsen kan se, hvad der er sket 

på den front, og dette sender hun til alles mail.  Der skal laves et møde, hvor der inviteres personer, 

som kan bidrage med idéer og input til det nye ridecenter. Det aftales senere, hvornår dette møde 

skal afholdes. 

� Foderet  bliver dyrere og dyrere, og der ledes efter alternativer,  som skal være lige så godt, men 

dog helst billigere. Indtil dette findes, tilbyder klubben at give fiberpiller som supplement til de 

heste, der har tabt sig i vinterens løb.  Vi tager gerne imod forslag til det nye foder. Se i øvrigt 

opslag 

Næste bestyrelsesmøde skulle have været den 24. marts, men der er der 

Repræsentantskabsmøde i Sundsøre, så en ny dato findes. Jane sender forslag ud. Referant: 

Karina Toftgaard 

 


