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Mattssons Rideklub 
Referat af Bestyrelsesmøde den 1. marts 2021   

Afholdt digitalt 

Deltagere 
Lars Folkmann, Helle Mering, Gitte Hagedorn, Dorthe Scheutz, Charlotte Bukdahl Jacobsen, Dorrit Vanglo og Ka-
roline Skøt 
Observatører: Mette Kaufmann, Mette Lauritsen og Thomas Kledal 
Fraværende: Tina Pihl Fossing 
 

Dagsorden: 
1. Meddelelser fra Formanden 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 

3. Behandling af udvalgte punkter  

4. Regnskab og økonomi 

5. Kort orientering fra udvalg: 

a. Rideskole 

b. Kommunikation 

c. Stævner 

d. Arrangementer 

e. Sponsorer 

6. Eventuelt 

Dagsordens Punkt 

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden 

a. Intet at berette 

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde 

a. Udskudt til næste møde 

Punkt 3: Behandling af udvalgte punkter 

a. Generalforsamling 
Helle har testet mulighederne for at holde generalforsamlingen digitalt, og det kan lade gøre på Teams, 
hvor man også kan gennemføre afstemninger, hvis det bliver nødvendigt. 
Det blev besluttet at gennemføre generalforsamlingen den 24. marts kl. 19.00 via Teams. Indkaldelse ud-
sendes som nyhedsbrev med link til mailadresse, hvor man skal tilmelde sig. Efter tilmelding får delta-
gerne tilsendt et link til mødets afholdelse. Helle kan eventuelt gennemføre en generalprøve med vejled-
ning dagen før, så man kan teste, om det virker. 
Regnskabet lægges på hjemmesiden på en skjult side, hvortil der også udsendes link til de tilmeldte. 
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Lars kontakter Chris Winter og spørger, om han vil tage opgaven som dirigent igen. Lars rundsender ud-
kast til formandens beretning til kommentering inden generalforsamlingen. 

Punkt 4. Regnskab og økonomi 

a. Regnskab 2020 
Dorrit gennemgik økonomien for 2020, som lander med et fornuftigt overskud. Hovedelementerne i re-
sultatet er rideskoleelevernes fortsatte betaling under corona-nedlukningen, en god drift i rideskolen i 
øvrigt, samt et corona-tilskud fra Dansk Idrætsforbund på ca. 24.000 kr. Aktivitetstillægget for privathe-
stene har været lavere end budgetteret pga. ledige bokse. 
 

b. Budget 2021 
Dorrit gennemgik budgettet for 2021, og bestyrelsen drøftede forskellige justeringer. Det blev besluttet 
ikke at hæve prisen for rideundervisning i 2021, selvom der tidligere er annonceret en mindre stigning 
hvert år til dækning af generelle prisstigninger. Dorrit sørger for tilretning sammen med Christian på kon-
toret, så budgettet kan fremlægges på generalforsamlingen. 
 

Punkt 5. Kort orientering fra udvalg: 

a. Rideskole 
Karoline orienterede om rideskolen, som går godt på trods af corona-restriktionerne. Undervisningen an-
nonceres løbende på Facebook, hvor man så kan tilmelde sig uden at være bundet af hidtidige holdindde-
linger. Der afvikles lidt færre hold, så budgettet for undervisere ser ud til at hænge sammen på trods af 
kravet om grupper på max. 5 personer inkl. underviser. Ungdomsholdene for de to fritidsklubber er aflyst, 
da klubberne er lukkede, hvilket desværre betyder tab af indtægter. 
Hestene arter sig, selvom undervisningen er udendørs, og vi har i vid udstrækning undgået skader og syg-
dom. 
Karoline planlægger påskeudlejning af hestene som i tidligere år. Der ser ud til at være tilgang af nye ele-
ver, så forhåbentlig bliver der tale om en fornuftig drift også i 2021. 
Der er nu modtaget børneattest på alle staldfolkene. 
 

b. Kommunikation 
Næste nyhedsbrev indeholder bl.a. indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Maillisten til udsendelse af nyhedsbreve er blevet gennemgået, så den nu skulle være opdateret. 
 

c. Stævner 
Vi har fået tildelt to stævnedatoer for 2. og 3. kvartal, hhv. den 12.-13. juni og 28.-29. august. Charlotte 
sørger for at skaffe dommer til det første stævne. Stævner i 4. kvartal kan først søges til maj. 
Mette L vil gerne være med til afholdelsen, og Tina vil gerne stå for stævnecafeen. Den nærmere beman-
ding aftales i god tid inden stævnerne. 
 

d. Arrangementer 
Det er forhåbningen, at corona-restriktionerne hæves, så det bliver muligt at holde frokost i gården efter 
Mattssonjagten og stor fælles grill-aften inden sommerferien. 
 

e. Sponsorer 
Intet nyt 

Punkt 6. Eventuelt 

a. Intet 
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To do: 
- Helle sørger for at udsende indkaldelse til generalforsamlingen 
- Lars kontakter Chris Winther ang. rollen som dirigent på gf 
- Lars rundsender udkast til formandens beretning 
- Charlotte sørger for dommer til næste stævne i juni 

 

Godkendt: 

 

___________________________________________ 

Lars Folkmann 

 

___________________________________________ 

Dorrit Vanglo 

 

___________________________________________ 

Charlotte Jacobsen 

 

___________________________________________ 

Dorthe Scheutz 

 

___________________________________________ 

Gitte Hagedorn 

 

___________________________________________ 

Helle Mering 

 

 

Tina Pihl Fossing 

 

 

 

 

 


