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Tilstede: Lene Andersen, Jesper Nymark Pedersen, Martin Holfelt og Rikke Bach 
 
Referent: Rikke Bach 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Nye kandidater til bestyrelsen og fordeling af poster/opgaver 

3. Klubbens budget/økonomi for 2.halvår 2019 

• Kontingent opkrævning 2. halvår 

• Klubtrøjer og pokaler 

• Kirrpu 

4. Evaluering af arrangementer 

• Sankt Hans 

• Ridelejr 

5. Kommende arrangementer: 

6. Hjemmeside 

• Hesteprofiler og billeder 

• Foto af Bestyrelsesmedlemmer 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde 

8. Eventuelt 
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1. Godkendelse af referat fra sidst 

Referatet fra sidst (d. 12. juni 2019) blev godkendt. 

 

2. Nye kandidater til bestyrelsen og fordeling af poster/opgaver 

Der arbejdes videre med at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen, samt en person til at 

varetage formandsposten eller posten som kasserer. 

 

3. Klubbens budget/økonomi for 2.halvår 2019 

Der er blevet købt et nyt sæt klubmestertrøjer (str. Small), fordi dem vi fik bestilt i første 

omgang (str. Medium), var alt for store i størrelsen. Klubmesterpokalerne skal indhentes 

fra klubmestrene og sættes i rytterstuen/køkkenet, så vi kan få dem sendt til indgravering 

snarest. Rikke sender en e-mail til klubmester Mai Wacher. 

 

Vi har vedtaget, at Lene Andersen opretter en Kirrpu stand i Frederikssund for 1.400 kr. 

Overskuddet fra salget går til JET. Lene står for alt der vedrører indsamling af brugte varer, 

opbevaring af disse, samt vedligeholdelse af standen i Kirrpu. 

 

4. Evaluering af arrangementer 

Sankthansaften fungerede fint i år med stort festtelt på gårdspladsen og kæmpe bål på 

folden. 

 

Ridelejren var ligeledes en stor succes og festteltet fungerede super godt som delvis 

sovesal for de store og fælles opholdsrum. Det fungerede fint med 16 deltagere. 

Der var ønske blandt deltagerne om mere tur-ridning til næste års ridelejr. Dette vil 

muligvis betyde at ridelejren skal rykkes til uge 28 hvor handicapridningen holder ferie. 

I år var der nogle af deltagerne der havde slik med hjemmefra, hvilket gav lidt uro. Til 

næste års ridelejr skal der tages stilling til regler omkring slik. 
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5. Kommende arrangementer: 

• Efterårsstævne lørdag d. 26.oktober 

• Julestævne lørdag d. 30. november 

• Fastelavnsstævne lørdag d. 22. februar 

 

Rikke laver stævne opslag klar til næste bestyrelsesmøde. 

Martin og Pippa vil desuden arrangere temadage inden jul, som skal handle om generel 

sikkerhed i stalden, samt håndtering og klargøring af heste. 

 

6. Hjemmeside 

Martin vil i samarbejde med Pippa arbejde videre med profiler og billeder af hestene til 

hjemmesiden. 

 

Det blev vedtaget at sætte foto af bestyrelsesmedlemmer ind på JET’s hjemmeside. 

 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 18. september kl. 18.00. 

 

8. Eventuelt 

Rikke sender påmindelse om betaling af 2. halvårs kontingent ud til medlemmerne, samt 

nyhedsbrev med info om kommende arrangementer og info omkring en fremadrettet 

ligestilling af alle medlemmernes vilkår. 

 

Der blev talt om, at det vil være en rigtig god idé at organisere en måde JET’s medlemmer 

kan sælge/købe brugt ride-udstyr på. Eventuelt kunne man lave en bod med brugt ride-

udstyr til vores stævner. Der arbejdes videre med idéen. 

 

 


