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Referat 

Kolnes Rytterklubb 
Torsdag 19. november 2015 

kl. 19:30 i rytterstuen  

 

 
Tilstede:  Ranveig Lode Berntsen   Meldt forfall:  Andrea Molaug 
   Karin Stangeland     Mette Lothe 
   Ole Wathne 
   Linda Naustvik 
   Line Newerman 
   Carina Brandtzæg (referent) 
 
Sak Ansvarlig 

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 

Godkjent uten videre kommentarer 

Alle 

  

10/15  Økonomi 

 10.2 Budsjett. Ranveig sender forslag til budsjett på mail til   

  styremedlemmene. 

 10.3 Status økonomi. Karin gikk gjennom regnskapet så langt i år.  

  Saldoen er nå i underkant av 200.000 etter at regningen på  

  ridebanebunnen er betalt 

 

Ranveig 

 

Karin 

  

14/15  Diverse innkjøp 

14.2 Roundpen er mottatt. Line snakker med Hilde om plassering.  

  Forslag om området mellom paddockene og sporet i vest. 

   Vi må innhente tilbud på sand. Ole sjekker duk. 

 

 

Line/Ole 

 

15/15   Profilering av klubben 

15.1 Klubbjakker, gammel modell utgår 

  

 

Ranveig 

 

19/15  Aktiviteter (Stevner og treninger) 

 19.5 Luciadagen 13. desember 

 19.5.1 Rutiner for Julelotteri 

  - Hilde Eriksen er ansvarlig for utdeling av loddbøker. 

  - Hilde og Karin Stangeland tar imot solgte loddbøker. 

  - Karin er ansvarlig for opptelling og fører register over premier 

  - Selve trekningen foregår lørdag 12.12, hvorpå annonsering  

    av vinnerne skjer på Luciadagen. 

   

  Vi vil i tillegg arrangere et Lynlotteri på selve Luciadagen.  

  Ansvarlig for dette er Carina Brandtzæg 

 

 19.5.2 Arrangementskomiteen består av Hilde, Nancy, Marion, Hanne 

  med flere. Foreløpig program består av: 

  - Sprangstevne for skoleponniene 

  - Dressurkvadrilje 

  - Ponniridning 

  - Luciatog 

  - Lynlotteri og annonsering av vinnerne av julelotteriet 

  

 

 

Hilde/Karin 

 

 

 

 

 

 

Carina 

20/15  Informasjon fra Ungdomsgruppa 

  

 

Mette 

  

Kolnes 

Rytterklubb 
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23/15  Medlemskontingent 

 23.1 Vi diskuterte forskjellige typer medlemskap og hvordan vi skal 

  rekruttere medlemmer fra rideskolen. Carina videresender  

  forslag til samarbeidsavtale klubb/rideskole. Vi tenker litt og  

  finner ut hvordan de har løst det i andre rideklubber. 

 23.2 Forslag til fastsettelse av kontingent 2017. Henger sammen  

  med forrige punkt. 

  

Alle 

Carina 

24/15  Anlegg/fasiliteter 

 24.1 Regler for ryttere/medlemmer som ikke står oppstallet på  

  senteret. På grunn av kapasitetsproblemer på anlegget, så  

  er det ikke anledning for disse å følge ordinær undervisning i  

  ukedagene med mindre det er på dagtid, før kl 15:30. De vil  

  imidlertid få anledning til å være med på weekendtreninger så  

  sant det er ledig.  

 24.2 Det lille ridehuset inngår ikke i de fasilitetene som klubben kan 

  benytte seg av. Ønsker noen likevel å ha tilgang der, må dette 

  avtales direkte med Hilde Eriksen 

 

Alle 

 Diverse 

  

 

 

 Feil og mangler på senteret 

 Skjema 

 Oppdatert skjema blir sendt til Hilde pr mail etter hvert styremøte. 

 De som vil melde mangler, kan kontakte Ranveig 

 

 

 

 

Møtet ble hevet 22:30. Neste møte er satt til   

 

20.11.2015 Carina Brandtzæg 


