
 

 
 

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 
 

Referat styremøte i Lysefjorden Ride- og Kjøreklubb onsdag 16. september kl 19.30 i 

Hestekroen i ridehallen. 

 

Tilstede: Marte, Mona, Thorbjørn, Harald, Veslemøy(Dorthe var med i starten) 

Ikke tilstede: Sjur, Cecilia 

 

Saksliste: 
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte: godkjent 

2. Gjennomgang av ulike ”gråsoner” i avtalen med Trivselsstallen, og hvem som har 

økonomisk ansvar for vedlikehold av disse områdene – Generelt tak på 10.000,- 

totalt, da blir fordelingen 80%/20% Trivselsstallen/Klubb. Klubben skal kontaktes i 

forkant av evt. utgifter. Omkostninger utover dette skal tas opp på styremøte 

dersom klubben skal være med å betale. 

3. Fremgang fjerning av sandhaug parkeringsplass: Veslemøy har fått cirkapriser på 

20.000,- for å dra det utover, og 30.000,- for å flytte det bak hallen. Det beste er å få 

den fjernet helt. Harald ringer Johnny Sperrevik og hører, han skal ha 20.000 for 

bortkjøring, inklusive graving. Styret vedtar derfor å la Sperrevik gjøre jobben. 

4. Sprangtrening – John Harald Magnussen har ikke mulighet til å ha sprangtreninger 

denne høsten. Geir Aksnessæther er inntil videre ”ansatt” som sprangtrener hos 

Trivselsstallen. Prøveperiode der, før han evt blir ansatt som klubbtrener om 

forespørselen er tilstede. Tas opp på neste møte 

5. Diverse ang. utebanen 

• Harving – faste tider: 1-2 ganger per uke. Ønsker faste dager for dette. 

• Baneleie – pris og betaling for medlemmer som ikke står oppstallet: 50,- 

per gang eller klippekort. Medlemmer bes kontakte Dorthe selv for å 



organisere dette. Pengene skal gå uavkortet til vedlikeholdet(drift av 

traktor, samt lønn til ansatte) 

• Brukstidspunkt Bane/Hall:  

§ Charlotte ons: 15-20, fre: avhengig av hvor mange som skal ri. 

§ Ove tirsdag fra 19.45-? avhengig av hvor mange som skal ri. 

§ Geien torsdager 20.00-?, en klokketime per gruppe.  

§ Det presiseres at banen er åpen for andre ryttere når det er 

dressurtrening – vis hensyn til de som rir på trening! 

6. Tilbud fra VKS Norge om hjelp til å skaffe økonomisk støtte - utgår 

7. Diverse 

• Lage lapper med info om Grasrotandelen til alle medlemmer(rideskolen) 

• Åpne webhotell one.com 365,- per år inkl domenenavn(lysefjordenrkk.no)-

vedtatt 

• Kjøpe sikkerhetsoppheng til 5-6 hinder-vedtatt 

• Søknad til Gjensidigestiftelsen – utgår foreløpig pga byggesøknader etc ifbm 

bygg av toalett/møtelokar/lager. Harald setter i gang med oppmåling av 

området foran ridehallen og setter med dette i gang prosess med tegninger 

og deretter søknader. Thorbjørn hjelper til. 

• Klubben trenger ny regnskapsfører fra 01.01.16: Arbedsmengde er ca to fulle 

arbeidsdager i løpet av et år, erfaring med Visma e-accounting en fordel. 

8. Fastsette tidspunkt for neste møte: 21. oktober 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 
 
 


