
 

 
 

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 
 

Referat fra styremøte 9. April 2015 

Tilstede: Alle 

Referent: Marte 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte: Godkjent 

2. Dispensasjon utleie av utebanen: Dispensasjonen er godkjent for utleie av 

utebanen inntil 6 timer per uke til Trivselsstallen Lysefjorden. Hall og utebane 

byttelånes. Ingen formell ”kontrakt” mellom partene. 

3. Dressurtreninger: Ove Natland kommer tirsdager. For fremtiden: Pass på å følge 

tidene som er avtalt, ble unntak de første gangene etter avtale med Dorthe.  

4. D-stevne i dressur 30.-31. Mai:  

o Fikse gjerdet på utebanen – Harald og Sjur 

o Toalett – Dorthe snakker med Gudmund om hvordan vi skal gjøre det med 

tømming av hengeren som står der nå og om denne kan brukes videre. 

o Dugnad: Sette opp en dugnad eller to i forbindelse med stevnet. Sette opp 

noen datoer og lage event. I hvert fall lørdag 23. mai, mulig også en til før 

dette. 

o Premier: Sponsing av klasser for 1500,- pr klasse – Marte lager sponsorbrev 

5. Sponsing 

o Dressurrail – Ca 20.000 pluss levering. Marte lager sponsorbrev. 

o Hinder: lage sponsorbrev med bilder av lokale sponsorhinder, dele ut til 

bedrifter i Os og Fana. 

6. Diverse 

o Vogn til bommer – Harald sjekker om dette kan lages på egenhånd, og hva 

det evt vil koste. 



o Brakkerigg: Harald sjekker priser og hva det er mulig å få tak i. Kjøpe en 

brukt brakkerigg vil ligge på ca 5-6000,-. Vi vil evt trenge 2-3 stk, slik at vi 

kan bruke deler av dem til lager og møterom. Kjøpe en septiktank til denne 

slik at dette kan være til helårsbruk. Snakke med utleiere om det kan 

sponses en brakkerigg, evt få en god pris – Harald sjekker. Søke hos 

Gjensidigestiftelsen? Neste runde er i september. Da kan vi søke om midler 

ifbm terapiridning og FH-ryttere i stevnesammenheng, søke om 

tilrettelegging for funksjonshemmede(ramper, toalett). Kontakte kommunen 

ang om vi må søke om tillatelse til å sette opp en brakke. Nye regler fra 1. 

Juli, bygg under 50m2 å ikke søkes om. Klubben kan avse 20-30.000,- til 

dette prosjektet om ikke vi får noe støtte. Trivselsstallen vil da evt. betale 

halvparten. 

o Bygge skur utenfor ridehallen; i forbindelse med en evt brakkerigg? 

o Åpen dag 24. mai. Marte søker hos rytterforbundet 

o Omlegging av hjemmeside: blir arkivet videreført? Thorbjørn sjekker med 

leverandør. 

7. Neste møte blir 06.05 kl 19.30, visst ikke dette går blir det uken etter til samme tid, 

altså 13.05. 

 

 

Mvh 

Marte 

 
Kontaktliste 
Leder Marte Engelsen martevaseng@gmail.com Mobil:  994 06 233 
Nestleder Harald Aakre harald@aakre.net Mobil:  906 16 691 
Styremedlem Thorbjørn Jensen thorbjorn1.jensen@gmail.com Mobil:  905 56 485 
Styremedlem Veslemøy Bø veslemyb@gmail.com Mobil:  416 17 500 
Styremedlem Mona Hagenes mona.hagenes@gmail.com Mobil:  907 67 786 
Varamedlem Sjur Bergo sjurbergo@yahoo.no Mobil:  926 25 709 
Varamedlem Cecilia Tho ceciliatho@hotmail.com Mobil:  942 18 691 
Ridesenter Dorthe Reimer Haga dorthehaga@live.no Mobil:  400 74 460 
 
 


