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Referat fra styremøte 

Kolnes Rytterklubb 
Tirsdag 11. november 2014 

kl. 18:00 i rytterstuen  
 

Til stede:   Ranveig Lode Berntsen 
   Carina Brandtzæg 
   Gry Stensgård 
   Stine Gjøvåg 
Meldt forfall:   Andrea Molaug 
   Sikke Torsvik 
Ikke møtt:   Irene-Marie Skytøen 

 Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte Alle 

Agenda og referat godkjent uten videre kommentarer 
 

 

13/14  Økonomi/budsjett 
- Forsikre klubbens eiendeler  
- Skaffe oversikt over eiendelene 
Punktene går videre til neste møte 

 
Ranveig 
Carina 

10/14   Feil og mangler på senteret 
10.1 Skjema 

Oppdatert skjema blir sendt til Hilde pr mail etter hvert styremøte. 
De som vil melde mangler, kan kontakte Ranveig 

 

28/14  Høring klubbsatsningsprogram 
 28.1 NRYF utarbeider en modell for å klassifisere klubbene og ber om 
  innspill til hva en skal kalle de forskjellige nivåene klubbene skal 
  deles inn i. 
   
  Kolnes Rytterklubb har ingenting å tilføye i denne sammenhengen 

Ranveig 

29/14  Planer for senteret 
  Hilde var invitert for å fortelle om videre planer for senteret 
 29.1 Planer for nytt ridehus 
  Planen er en hall med 20x60m bane. Modell er ikke valgt. Det er for 
  tidlig å si hva ridehallen skal inneholde og når byggingen kan starte. 
 29.2 Plan for solarium eller annet utstyr som ønskes av enkelte  
  grupper 
   Dette har det kun vært snakket om og ingen avgjørelser er tatt. Med 
  bakgrunn i likebehandling av alle oppstallører, så anbefaler styret at 
  slike saker vurderes nøye før det gis mulighet til private innkjøp.  

 

30/14  HMS – utbedring av vei og lys rundt ridehus 
 30.1 Veien har så mange og dype dumper at folk og dyr kan skade seg. 
  Hilde ønsker å asfaltere, men dette blir fram i tid.  
 30.2 Ønske om lys på ridehus langs paddocker, vei og p-plass i bakre 
  ende av ridehus. Vi kan ikke ha løse hester som ikke ser hvor de 
  springer i mørket eller at folk ikke hvor/at de kommer 

 
 
 
 
 

Kolnes 

Rytterklubb 
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  Forslag om å gå til innkjøp av 1 batteridrevet lyskaster med sensor 
  fra Clas Ohlson. Dersom denne fungerer som ønsket, så vil Hilde 
  vurdere å sette opp flere. 

27/14  Klubbmesterskap 22-23 november 2014 
 27.1 Vaktliste 
 27.2 Kioskansvarlig er Marion 
 27.3 Startlister 

 
Carina 
 
Ranveig 

32/14  Luciadagen 7. desember 
 32.14 Loddbøker til medlemmer 
  Det er bestemt at salg av loddbok er frivillig 

 

Diverse 
1. Innsendte forslag 

1.1 Ønske om rekkverk på høyloftet i den gamle stallen 
Videreformidlet til Hilde som er klar over saken 

1.2 Resultater 
Ønske om at styret legger ut resultat fra ekvipasjer som har deltatt 
på stevner 

 Vi oppfordrer alle som har vært ute og startet til selv å sende inn 
 resultat og gjerne stevnereferat, så skal vi selvfølgelig sørge for at 
 det blir lagt på nettet  
1.3 Rekfleksvester 

Oppfordring til alle som har barn med seg i stallen at de (og de 
voksne) har på seg refleksvester. 
Styret har vært i kontakt med Åse Lund som sjekker opp priser på 
vester med Kolnes Rytterklubb  

 

  

Møtet ble hevet kl 20:00. Ny møtekalender utarbeides for 2015  

 

18.11.14 Carina Brandtzæg 


