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Mattssons Rideklub 
Referat af Bestyrelsesmøde den 29. marts 2021   

Hos Mette K. 

Deltagere 
Mette Kaufmann, Helle Mering, Tina Pihl Fossing, Mette Lauritsen, Thomas Kledal, Dorrit Vanglo og Karoline Skøt 
 

Dagsorden: 
1. Konstituering 

2. Meddelelser fra Formanden 

3. Gennemgang af referat fra sidste møde 

4. Behandling af udvalgte punkter  

5. Regnskab og økonomi 

6. Kort orientering fra udvalg: 

a. Rideskole 

b. Kommunikation 

c. Stævner 

d. Arrangementer 

e. Sponsorer 

7. Eventuelt 
 

Punkt 1: Konstituering 

a. Bestyrelsen konstituerede sig med: 
Mette Kaufmann som formand, 
Thomas Kledal som næstformand og  
Dorrit Vanglo som kasserer og sekretær. 
 

b. Øvrige områder blev fordelt med følgende ansvarlige: 
Helle Mering  og Mette Lauritsen på kommunikation 
Tina Pihl Fossing og Mette Lauritsen på arrangementer 
Mette Lauritsen på stævner med Tina Pihl Fossing på stævnecafé 
Helle Mering, Thomas Kledal og Tina Pihl Fossing på sponsorater 

Punkt 2: Meddelelser fra Formanden 

a. Niels Goldschmidt har kontaktet bestyrelsen med et forslag om nye regler for klubmesterskab med afhol-
delse af et særlig finalearrangement. Mette K. kontakter Niels G. med melding om, at forslaget er modtag-
get positivt, men at der ikke er kræfter lige nu til at gå videre med ideen. 
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b. Mette K. vil holde møde med formanden for Aps’et, Chris Winther, for at tilrettelægge det fremtidige 
samarbejde. Et forslag til mødet er en fælles oprydning/rengøring, så vi er klar til den forhåbentlig snarlige 
fulde genåbning. 

Punkt 3: Gennemgang af referat fra seneste møde 

a. Etablering af flere skabe til udlejning 
Mette K. kontakter Kirsten Haastrup og hører, om hun fortsat vil stå for udlejningen, og om hvordan ven-
telisten ser ud. Derefter tages punktet op på næste møde. 

b. De øvrige udestående punkter fra de seneste bestyrelsesmøder udskydes til næste møde, jf. To-do-listen 
nederst. 

Punkt 4: Behandling af udvalgte punkter 

a. Intet 

Punkt 5: Regnskab og økonomi 

a. Dorrit orienterede om aktiviteter på økonomiområdet. Der er søgt om junior- og lokaletilskud hos Gen-
tofte Kommune. Der er søgt om bistand fra corona hjælpepulje under DIF/DGI til dækning af manglende 
nettoindtægter som følge af, at de to fritidsklubberne, der rider om eftermiddagen på MAK, er omfattet 
af nedlukningen og derfor ikke kan komme til ridning. 

b. Månedsrapporteringen for februar er forsinket, da ressourcerne er brugt på årsregnskab og tilskudsan-
søgninger. 

Punkt 6: Kort orientering fra udvalg 

a. Rideskole 
Karoline fortalte, at det går godt i rideskolen. Det går fortsat godt med udendørs ridning, og der er god 
tilgang af nye elever til rideskolen. Der er også mange partsryttere, som rider om formiddagen. Der er fra 
tid til anden interesse for langtidsleje af en rideskolehest, men det har indtil videre ikke været muligt at 
forfølge muligheden. 
 
I påsken er der udlejning af skolehestene som normalt.  
 
Når hestene snart skal vaccineres og holde fri i to dage, vil det ske på en tirsdag/onsdag, så de manglende 
dage for rytterne (påske og vaccination) fordeles over alle ugens dage. 
 
Efter påske vender rideskolen tilbage til at tage udgangspunkt i de oprindelige hold, som rytterne var til-
meldt. Tilmelding via Facebook ophører dermed. 
 

b. Kommunikation 
Helle udsender snarest et nyhedsbrev om konstitueringen og andre nyheder fra MAK. 
 
Bestyrelsen besluttede, at kredsen for modtagelse af nyhedsbrevene fremover skal være medlemmer af 
klubben. Der udsendes en mail til øvrige på udsendelseslisten, så de er orienteret om ændringen. 
 
Helle sørger for, at mailadressen formand@mattsson.dk flyttes, så mails går til Mette K. 
 

c. Stævner 
Mette L. er i gang med at overtage opgaven med stævner fra Charlotte Bukdahl, der har udarbejdet et 
udkast til drejebog. Mette snakker med Charlotte om kontakt til dommer til næste stævne. 
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d. Arrangementer 
Førstkommende arrangement er MAK-jagten den 9. maj, som forhåbentlig kan afholdes. Men Dansk Ride-
forbund har netop aflyst alle arrangementer i deres regi frem til 26. april, da der er konstateret alvorlige 
brud på karantænereglerne i forhold til at hindre spredning af smitsom sygdom, herunder herpesvirus. 
 

e. Sponsorer 
Ansøgning om sponsorstøtte til opstigningsskamler udestår. Helle arbejder på sagen. 

Punkt 7. Eventuelt 

a. Intet 

To do: 

a. Overgår til næste møde 
Etablering af flere skabe til udlejning 
Mulighed for langtidsleje af rideskolehest 

Godkendt: 

 

___________________________________________ 

Mette Kaufmann 

 

___________________________________________ 

Thomas Kledal 

 

___________________________________________ 

Dorrit Vanglo 

 

___________________________________________ 

Helle Mering 

 

___________________________________________ 

Tina Pihl Fossing 

 

___________________________________________ 

Mette Lauritsen 

 

 

 


