
 

 

Classified as Business 

Referat af bestyrelsesmøde d. 11/05-2021 – Egtved Rideklub 

 

Konstituering af bestyrelsen: 

Trine Hoejgaard Hansen: 21593815 – lending@hotmail.com  

Søsser Sejer: 42233298 – soesser64@hotmail.com 

Sacha Bentsen: 29896525 – sachabentsen@gmail.com 

Finn Nygaard: 20147112 – kasserer@egr.dk 

Maja Roskvist: 25721106 - Bubbbi@outlook.com 

Jørgen Martinsen: 22141522 – jm@genielift.dk 

Mathias Bryhl: 21415685 – bryhl@outlook.com 

Claus Thielsen: 20308137 – claus.hjelsminde@gmail.com 

 

Tilstedeværende ved mødet: 

- Søsser Sejer 

- Maja Roskvist 

- Sacha Bentsen 

- Trine Hoejgaard Hansen 

- Claus Thielsen 

- Mathias Bryhl 

- Jørgen Martinsen 

- Finn Nygaard – kasserer i EGR 

Økonomi: 

- Klubben modtager 158.000 kr. fra Vejle kommune næste måned, og de skal bruges til at 

holde driften kørende. 

- Støtteforeningen er en vigtig del af klubbens økonomi, og vi er derfor ved at finde ud af 

hvad der skal ske med den. 

- Vi forventer at afholde aktiv ferie i år. 

- Vi forventer at afholde stævne i næste måned. 

- Transport af mødding er en dyr post, og derfor taler Finn pt. med en økolandmand om et 

evt. samarbejde hvor han kan modtage det og lave det til kompost. 

Ansatte: 

- Susanne har desværre sagt op og har sidste arbejdsdag 30. maj 2021. 
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Classified as Business 

- Stillingen som staldmedarbejder slås op offentligt og ansøgningsfrist hertil vil være d. 15. 

juni klokken 12, hvorefter vi har bestyrelsesmøde om aftenen, og kan kigge indkomne 

ansøgninger igennem.  

Konstituering af bestyrelsen samt ansvarsområder: 

- Formand → Trine 

- Næstformand → Søsser 

- Sekretær → Sacha 

- Kasserer → Finn 

- Dokument med varetagelse af ansvarsområder for år 2021 i bestyrelsen er opdateret og 

Søsser lægger det op i Facebook-gruppe for medlemmer. 

Evt.: 

- Katrine Simonsen har trukket sig som suppleant. 

- Lempelser ift. Corona betyder at antalsbegrænsning og bookning i hallerne afsluttes. Trine 

melder ud i opslag til medlemmerne og Claus retter i Klubmodul.  

- Mailadresser og tlf. nr. er indsamlet på alle medlemmer af bestyrelsen. 

- Børneattester fra bestyrelsesmedlemmer indhentes. 

- Vi er blevet kontaktet af DRF, som vil komme d. 25. maj og tale med bestyrelsen ift. at 

informere samt hjælpe os i gang med at projekter og aktiviteter, som har til formål at 

styrke fællesskabet for voksne og forældre i rideklubben. Sacha og Søsser deltager ved 

mødet. 

Dato for nyt møde: 

- Onsdag d. 19. Maj Kl. 19:00. 


