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Tilstede: Lene Andersen, Rikke Bach, Mette Leth-Nissen, Jesper Nymark Pedersen, Patricia 
Andresen og Martin Holfelt. 
 
Dirigent: Martin Holfelt 
 
Referent: Rikke Bach 
 

 

Dagsorden: 
Vi valgte at holde mødet uden den oprindelige dagsorden, og i stedet blev der talt om de punkter 

som følger. 

 

1. Meddelelse 

Pia Thykjær har på grund af særlige omstændigheder trukket sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig 

virkning. 

 

Da vi ikke er så mange tilbage i bestyrelsen har vi konstitueret Jesper Nymark Pedersen som 

medlem i bestyrelsen. Vi har ikke konstitueret en ny formand endnu, da vil gerne lige vil se om vi 

kan finde flere kandidater blandt vores medlemmer forinden. 

 

Bestyrelsen ser på nuværende tidspunkt således ud: 

Næstformand: Lene Andersen 

Kasserer: Rikke Bach 

Bestyrelsesmedlem: Mette Leth-Nissen 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Nymark Pedersen 

 

2. Næste møde 

Der er aftalt et nyt bestyrelsesmøde d.12.juni 2019 kl.18.00.  

 

3. Regnskab/budget 

Regnskabet ser fint ud og det blev besluttet at JET donerer 20.000 kr. til Jægerspris Ridecenters 

nye udendørs ridebane. 

 

Lene Andersen har tilbudt at stå for en stand i Kirrpu, Frederikssund. Idéen går ud på, at folk kan 

donere ting og sager til salgsboden, hvorefter indtægterne vil gå til JET rideklub. Prisen for en 

stand i 8 uger er 1.400 kr. Vi har besluttet at vente lidt med projektet og tager det op på et møde 

efter sommerferien. 
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4. Medlemmer og kontingenter, regler jvf. Vedtægter 

Der er på nuværende tidspunkt 17 medlemmer der ikke har betalt kontingent for 1.halvår 2019. 

Der er blevet sendt en påmindelse ud. 

 

5. JET Café 

Jesper Nymark Pedersen har påtaget sig opgaven som ansvarlig for caféen i forbindelse med vores 

stævner. 

 

6. Medarbejder NemID (Rikke) 

Rikke Bach har fået et medarbejder NemID til JET rideklub. 

 

7. MobilePay (606 414) 

Der er blevet oprettet en Mobilepay til klubben, som kan bruges til betaling af kontingenter, 

startgebyrer o.lign. 

 

8. Hjemmeside (jetrideklub.dk) 

Hjemmesiden er kommet online. Det er nu muligt at ind- og udmelde sig af klubben via 

hjemmesiden. Det bliver også muligt at tilmelde sig stævne gennem hjemmesiden. 

 

9. Kommende arrangementer 

Næste arrangement på Jægerspris Ridecenter er Sankt Hans aften, søndag d.23.juni. Martin og 

Phillipa Holfelt står, traditionen tro, for arrangementet. Rikke vil gerne hjælpe med at lave opslag 

til hjemmeside og Facebook. Martin giver besked om info til opslag snarest. 

 

Årets ridelejr nærmer sig. Martin vil undersøge mulighederne for en ridelejr t-shirt til deltagerne 

med Li. Haspeholm som sponsor. 

 

10. Arbejdsopgaver i klubben 

Punktet vil blive taget op på næste møde. 

 

11. Godkendelse af referat fra sidst 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

12. Eventuelt 

Der var ikke noget til punktet eventuelt. 

 

 


