
 

 
 

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 
 

Referat styremøte onsdag 06.05.15 

 

Tilstede: Marte, Thorbjørn, Sjur, Dorthe, Mona, Harald, Cecilia 

Ikke tilstede: Veslemøy 

 

Saksliste: 

 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte - Godkjent 

 Åpen dag 24.mai – Dorthe fikser ponniriding, dressur og sprang. Mona tar en post 

med stell av hest o.l. Det blir grilling/kafé, informasjonsstand med info om rideklubb, 

rideskole, NRYF. Marte fikser annonsering i forkant og lager infohefter. Søndag 24. 

mai kl 15-17. Cecilia handler inn kaffe, saft, pølser og brød(m/ketchup og sennep), 

kjeks. 

o  23. Mai – dugnad. Vaske ridehall, grave inn kanter utebanen, rydde området 

ute(luke, rake etc), rydde bak ridehallen. Bestille pizza på slutten. Høre med 

Stina eller Astrid om de kan arrangere. 

 D-stevne dressur 30.-31. Mai 

o Dugnad torsdag og eller fredag før – sette opp rail 

o Hente rail – høre med Hege om henger, Sjur kan evt skaffe henger og hente. 

o Snakke med Jorunn og Christa - Thorbjørn 

o Premier – Thorbjørn sender klubbmail 

o Toalett – Dorthe snakker med Gudmund 

 Fremgang ny hjemmeside 

o Klubben har valgt å gå over til Visma sin hjemmesideløsning, med integrert 

økonomisystem. Thorbjørn har vært på kurs for økonomidelen, Marte ser på 

den nye hjemmesideløsningen. 

 Diverse 



o Dorthe ønsker å få hjelp fra foreldre i rideskolen til å gjøre diverse arbeid på 

anlegget i stedet for å sponse med penger. Skal ha foreldremøte mot slutten 

av mai.  

o Forespørsel om ny sprangtrener, ber de som kom med forslaget om å legge 

det frem litt mer detaljert til neste møte 

 Neste møte: 10. juni kl 19.30 

 

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 
 
 


