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Kolnes 
Rytterklubb 

Referat fra styremøte i Kolnes Rytterklubb 
 

Tid  Tirsdag 20.09.2011 kl 19.00 

Sted  Rytterstuen, Kolnes 

 

Tilstede Hildegunn Svendsen 

  Berit Bloch-Johnsen 

  Carina Brandtzæg (referent) 

  Ranveig Berentsen Lode 

Siv Namork 

Hans Ivar Ravn-Larsen 

Hanne T Eie 

 

Forfall  Marit Stranden 

 

 

Agenda 

 

1. Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 

2. Status økonomi 

3. Styrets beslutningsmakt og våre rutiner 

4. Gjennomgang av referat fra driftsmøte med Hilde 22.08.2011 

5. Grønt kort høsten 2011 (Info) 

6. Trafikk og anlegg  

7. Status søppelcontainer og trillebårer 

8. 10 års jubileum 

9. Eventuelt 

- Muligheter for sms varsling til medlemmene 

- Oslo Horse Show (Info) 

 

1. Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 

Agenda og godkjenning fra forrige styremøte ble godkjent uten videre kommentarer. 

 

2. Status økonomi 

Kasserer Berit Bloch-Johnsen presenterte de siste bevegelser på konto.  

Saldo per 20.09.2011: kr 155.000,- 

Vi har bestilt for kr 30.000,- i filt til ridehallen  

 

3. Styrets beslutningsmakt og våre rutiner 

Klubbens grupperinger holder egne møter som inneholder planlegging, forslag og 

ønsker. Disse gruppene rapporterer til styret og store beslutninger skal avklares med 

styret. 

 

4. Gjennomgang av referat fra driftsmøte 22.08.2011 

Viser til eget referat fra driftsmøte hvor følgende punkter ble drøftet: 

 4.1 Lys i ridehall 

4.2 Ekstra dør i ridehall 

4.3 Underlag i ridehall 
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4.4 Nytt høytaleranlegg 

4.5 Underlag utebane 

4.6 Status Ridehall nr. 2 

4.6 Krafttak for ridebanebunner (NRYF) 

4.8 Innredning dommerbod 

4.9 Juleutlodning 

 

Styret gikk inn for alle punktene med en avstemning 6 mot 1 

 

5. Grønt kort 2011 (Info) 

KR1 kurs i Rytterstuen på Kolnes torsdag 29. september fra kl 17.00 – 21.00. 

Kursholder er Svein Kåre Lode. Kurset er gratis for medlemmer av Kolnes 

Rytterklubb og koster kr 50,- for ikke-medlemmer. Max antall deltakere er 30 stk. 

 

Rideprøve avholdes under klubbstevne i dressur lørdag 1. oktober. Tidspunkt for 

Sikkerhetskurs kommer senere. Vi må spore opp sikkerhetsvideoen. 

 

6. Ny virksomhet og økt trafikk på anlegget 

Det har kommet reaksjoner på økt trafikk og verkstedsvirksomhet på store deler av 

anlegget til Stall Kolnes. Området er visstnok blitt leid ut til dette formålet. Den økte 

trafikken er en stor sikkerhetsrisiko og folk lurer på hva det er som skjer? 

 

Etter samtaler med sentereier (Hilde Eriksen) har det kommet frem at virksomheten 

har tatt større plass enn forventet, og at denne vil bli trappet ned. Vi følger saken 

videre. 

 

7. Status søppelcontainer og trillebårer 

7.1 Søppelcontainer 

Rideklubben er ansvarlig for bortkjøring av søppel etter stevner. Hans Ivar har 

sjekket priser på leie av søppelcontainer. Pris = ca kr 13 000,- i året. Dette er 

ikke noe vi ønsker å bruke penger på nå. Midlertig løsning er at Hanne Eie har 

sagt seg villig til å kjøre bort søppel etter stevnene.  

  

7.2 Trillebårer 

Trillebår i ridehallen er erstattet. Denne trenger imidlertid også reparasjon, 

dette ordner Hilde. Ellers klager folk på at det ikke er trillebårer å oppdrive på 

anlegget. Oppstallørene anbefales å kjøpe sine egne trillbårer. 

 

8. 10 års jubileum 

Vi utsetter planleggingen av 10 års jubileet. Det kom forslag om å gjennomføre dette 

over nyttår, eventuelt på Quality Airport Hotel på Sola. 

 

9. Eventuelt 

9.1 Sms varsling 

Noen rideklubber tilbyr sms varsling for å informere medlemmene sine om treninger, 

møter etc. Hadde dette vært noe for oss? Hanne Eie sjekker med Rogaland Rideklubb 

hvordan de har løst dette. 
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9.2 Oslo Horse Show (Info) 

Kolnes Rytterklubb er representert med 5 ekvipasjer under Oslo Horse Show i år: 

Ponniryttere: Amalie Bloch-Johnsen, Cathrine Bjordal Tholo og Maren Stranden 

Hesteryttere: Liv Merethe Mortensen og Kamilla Aakre 

 

Vi ønsker dem lykke til! 

 

 

Møtet ble hevet kl 21:15 

 
Carina Brandtzæg 

Stavanger 28.09.2011 


