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Mattssons Rideklub 

Referat af Bestyrelsesmøde den 21. August 2017   

Hos Gitte 

Deltagere 

Lars Folkmann, Charlotte Jacobsen, Dorthe Scheutz, Betina Folkmann, Dorrit Vanglo, Gitte Hagedorn, Karoline 

Skøtt og Ann-Sophie Iuel Brockdorff. 

 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra Formanden 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 

3. Meddelelser fra udvalgsformænd 

4. Regnskabsgennemgang 

5. Eventuelt;  

 

Dagsordens Punkt 

 
Punkt 1: Meddelelser fra Formanden 
 
Aps. havde bestyrelsesmøde den 12. juni, hvor Lars deltog og hvor Mattsson’s drift blev diskuteret. 
 

 
Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde 
Ingen kommentarer  
 

 
Punkt 3: Meddelelser fra de forskellige udvalg  
 
Etablissementsudvalg v/Lars Folkmann 
Intet nyt 

 
Rideskoleudvalg v/Karoline 
Hestene er tilbage fra sommerfold og er alle i god form. Mange nye ryttere og henvendelser. 
 
God stemning i junior-udvalget, der er blandt andet arrangeret fælles tur til Store Hestedag. 
 
Jens Sonnenberg er startet som med-Sherif for lørdagsholdet sammen med Steen Lademann. 
 
Ny underviser, Katrine Byskov uddannet træner fra Birkerød. Hun vil fremover undervise rideskolehold onsdag, 
og tager også privatryttere. 
 
Der må kun bruges de af klubbens godkendte undervisere, udefrakommende undervisere må ikke bruges. Der vil 
blive lavet en liste over undervisere, som vil blive lagt ud på hjemmesiden. 



 
 
 
 
 

 

MAK BESTYRELSESREFERAT 21 AUGUST 2017 REFERAT:  ANN-SOPHIE IUEL-BROCKDORFF                                                           

  
   

 
Springundervisning tirsdag er i øjeblikket noget ustruktureret, og fremmøde af ryttere svinger en del, hvilket gør 
det svært for underviserne at planlægge. 
Lars og Karoline vil diskutere med Kim hvordan spring undervisning om eftermiddag/aften kan blive planlagt 
bedre, således at der ikke er huller og ride-faciliteterne bliver fuldt udnyttet ud fra de behov der er – dette er 
især vigtig når spring undervisningen bliver flyttet indendørs . 
 
Kommunikationsudvalg v/Gitte Hagedorn og Ann-Sophie Iuel-Brockdorff  

 Jævnlig opdatering af Facebook 

 Hjemmesiden er også blevet opdateret med link til Facebook 

 Det er ønskeligt, at man på den elektroniske indmeldelsesblanket kan tilmelde sig Nyhedsbrevet. Gitte 
har fået et tilbud for hvordan det kan lade sig gøre. Alternativt kan Christian evt. tilføje nye medlemmer 
til mail liste. Gitte og Anne-Sophie vil undersøge hvordan dette bedst kan lade sig gøre 

 Input til Nyhedsbrev kan gives til Gitte 

 Der skal laves en opdatering af staldpersonalet og undervisere (se ovenstående punkt) på hjemmesiden, 
evt. tilføje billeder – skal diskuteres med Kim   

 
Stævneudvalg v/ Charlotte Jacobsen 

 Beslagsmed Rasmus Olsen Cup 9.-10. Sep. – aflyst (post-møde noter) 

 Sløjfedressur  ved 30. Sep.  – ved Beslagsmed Rasmus Olsen (post-møde noter) 

 Sløjfespring 7. Okt. 

 Klubstævne 28.-29. Okt. (Charlottenlund Dyreklinik) 

 Sløjfedressur 11. Nov. 

 Sløjfedressur 16. Dec. 

 Barneys Cup 17.- 18. Mar. 2018 
 
Arrangements-udvalg v/ Betina Folkmann, Dorthe Scheutz og Dorrit Vanglo 
Grill-”god-sommer”-arrangement, inden rideskolehestene går på sommerferien var en stor succes med en fin 
indtjening.  
 
Planlagte arrangementer 

 Den 26. August – Western fest med undervisning i Linedance.  

 Den 31. August, afskeds reception for Thomas (staldmand) kl 18.00 

 2. september -Programridnings kursus  

 Hubertusjagt morgenmad 5. November (Dorthe)  

  ”Vi bringer julen på MAK” i rytterstuen torsdag den 30. November 
 Juleshow den 10. December (Gitte og Dorthe) 

 Julefrokost for bestyrelser (klub og Aps) og personalet  

 Juleaften (Dorthe) 
 
Der skal planlægges Generalforsamling (skal afholdes inden udgangen af marts 2018). Den vil blive afholdt i 
Skovshoved Sejlklub. 
 
Sponsorer: 
Juniorudvalget har været rundt med ansøgninger om sponsor-gaver/sponsorater på Ordrupvej. Tre butikker har 
foreløbigt givet præmiegaver, en butik har givet lovning på gaver – Ann-Sophie følger op. 
Alt i alt en positiv oplevelse, og vi vil forsøge at gøre det samme på Jægersborg Allé og evt i Lyngby Storcenter. 
Vi ansøger Blue Horse om sponsorat til Klubstævne den 28.-29. Okt. 
Andre sponsor muligheder : Hippolyt og Nathalie Care  

 
Punkt 6: Regnskab /v Dorthe Scheutz & Lars Folkmann 
Regnskab viser flot og stabilt regnskab, ingen yderligere kommentarer 
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Næste Bestyrelsesmøder  

 mandag 13. november hos Dorrit 
 

Eventuelt 
Der er blevet spurgt om hvad reglerne er for ikke-opstaldede medlemmer og brug af ride-faciliteterne. Disse 
regler kan findes på hjemmesiden under Undervisning/Priser. Det skal indskærpes at etablissement kort (brug af 
ride-faciliteter uden underviser) kun kan indløses med forbehold for spidsbelastnings perioder 
 

 

To do Action 

Reminder om Western-fest på Facebook 

Liste over undervisere  

Opdatering af ridehus planen 

Lægge opdateret ridehus plan på hjemmeside 

Finde system for hvordan nye medlemmer kan tilmelde sig Nyhedsbrev  

Opdatering af hjemmesiden i forhold til staldpersonale og undervisere  

Ansøge Blue Horse om sponsorat til Klubstævne 28.-20. Okt   

Gitte 

Karoline 

Charlotte 

Gitte 

Gitte og A-S 

Gitte 

A-S 

 

 

 

 


