
 
 

Dagsorden og referat Dato: 18.01.14 Tid: 16.00  Sted: Bellinge 

Emne: Bestyrelsesmøde Mødedeltagere:  
Afbud: Omø (udtrådt da hun er flyttet) 
Referent: Lone 

Medbring:  

Forbered: Læs referatet fra sidst og tjek op på, om I har fået gjort det I lovede.☺  

 

 
Emne 

Formål med punktet 
(- hvad skal vi udrette?) 

Proces/Tid 
(hvordan behandler vi 

emnet) 

Beslutning  
(referat – hvem gør hvad) 

1.  Referat og mødedato Godkendelse af referat fra 
sidst, samt fastsættelse af 
ny mødedato 

Underskrives, 2 min. 
 

Godkendt 
Mødedato fastsættes efter generalforsamlingen 

2.  Økonomi Orientering Orientering, 5 min. Tina er ved at oprette kontoplan i det nye økonomisystem 
Kirsten laver løn indtil ny regnskabsfører er fundet 

3.  Bestyrelsesnyt Korte interne meddelelser 
fra hverdagen 

Orientering fra 
best.medlemmerne, 10 
min. 

Indberetninger til kommunen skal laves inden d. 15. 
februar.  
Tina og Lone har lavet ny velkomstfolder, hvor designet 
passer til klubmodul 
Det meste fra den gamle hjemmeside er lagt ind på den 
nye hjemmeside 
Der er nu skiftet til nyt betalingssystem. Det har været et 
stort arbejde for formand og næstformand 

4. Rideskolen Hvad gør vi mens Grethe 
er sygemeldt 

Diskussion, 15 min. Søs tager onsdagsholdene, Tina tager holdet fra 17.15-
18.15 om torsdagen. Vi mangler en til babyholdet om 
fredagen 



 
 

5. Heste Opfølgning på 
syge/skadede, behandling/ 
genoptræningsplaner 

Diskussion, 15 min. • Kessler fungerer ikke godt i rideskolen. Han er ked af 
det og stopper med børnene. Hans sadel er for lang og 
passer ham dårligt. Vi kunne muligvis prøve med en 
kortere sadel. Vi kan også prøve at sætte ham til salg. 
  

• Pronto er svær at sadle op, fordi han sparker, og han 
bukker, hvis de lægger benene for langt tilbage. Han 
går i øjeblikket med skindsadel og hvis han skal 
fortsætte i rideskolen, skal der findes en løsning på 
sadelproblemet. Det besluttes at sadlerne i 
sadelrummet gennemgås mhp at se om vi har noget de 
kan gå med. 

• Thea er rengående igen og er i gang i rideskolen. 
• Alle rideskoleheste er klippet. 
• Vi holder øjne og ører åbne efter en Pretty-model. 
 

6. Juniorudvalget Hvad skal der ske med 
juniorudvalget 

Diskussion, 10 min. Der er ikke rigtigt gang i juniorudvalget, idet 
medlemmerne ikke er aktive på møderne. 
Juniorudvalgsformanden har flere gange oplevet at de ikke 
siger noget på møderne og efterfølgende går de til Tina 
med ønsker om aktiviteter. De arrangerer ikke noget selv. 
Der er ikke meget respons på de beskeder, som Anne Sofie 
sender ud.  
Beslutning: der tages op på generalforsamlingen, hvordan 
juniorudvalget skal fortsætte, om der evt. skal en forælder 
på eller anden voksen, hvordan de skal indgå i samarbejde 
med bestyrelsen o.s.v. 

7. Generalforsamling Planlægning Diskussion, 45 min. - Forslag til vedtægtsændringer:  
Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 15 år og som har 
været medlem af foreningen i mere end 10 dage har 
stemmeret. Der kan som hovedregel ikke stemmes ved 
fuldmagt. Dog kan forældre til børn under 15 år, der er 
medlemmer afgive en stemme på deres børns vegne, dog 
således at der højst kan afgives en stemme pr. barn. Tina 
og Lone formulerer forslag. 



 
 

- Hvem gør hvad: Lokaler (Anso) 
Indkaldelse (Tina/Lone) 
Årsberetning (Tina/Lone) 
Rangliste- pokaluddeling: (Anso) 
 Anso sørger for at pokalerne kommer hjem fra sidste år. 
Der skal bestilles erindringspokaler (Søs) 
- Emner til bestyrelsen: Michael (Etablissement) 
  

8. Aktiviteter Planlægning af 
kommende/ evaluering af 
afholdte 

Diskussion, 20 min. - Aktivitetskalender 
 
Kommende 
- Klubmesterskab: Blev ikke afholdt i november. Foreslås 
afholdt i forbindelse med sommerfesten 
- Breddeaktiviteter: Er ikke igangsat. Vi forsøger at få gang 
i det her i foråret. 
- Vil vi afholde en kvalifikationsrunde i breddeaktiviteter: vi 
har ikke noget hold i år. Foreslår Eva at kvalifikationerne 
afholdes af en klub som har et hold. 
- Ryttermærkeundervisning: Tina/Lone (opslag, 
planlægning) 

9. Fremtidsplaner Hvordan går det de 
forskellige projekter 

Bordet rundt, 10 min. - Tina: Klubmodul. Hjemmesiden er næsten færdig.  
- Lone: Rideskolen. Der er elever til endnu et babyhold, 
men vi mangler undervisere 
- Søs: Jubilæumsstævne. Skal ansøge om datoerne på 
DRF-portalen. Proportionerne skal være inde 3 måneder før 
stævnet afholdes. Dvs. senest 7. marts. 
Samtidig lægge datoer ind for C-stævnet 23-24. august 
- Anso: sover på det og melder tilbage snarest 

10. Hængepartier Opfølgning/ hvor langt er 
de 

Orientering, 2 min - Opsætning af mindevæg (Omø) 
- ”Fodspor” på staldgang (Lone) 
- Numre i lille stald (Anso) er klaret 
- DIF – Tilskud til elever/familier, der har brug for 
  økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter (Søs) 
- Magneter til foldtavlen (Tina) 



 
 

11. Eventuelt  Orientering  

12. Idébanken Skal den fremover på 
intranettet og ud af 
referatet, da det kun er 
idéer og der ikke er 
tidsfrister på 

Diskussion, 2 min. Flyttes til intranettet 
- Foredrag om kost og motion samt ryttertræning (Lone) 
- Dommerhuse (Jette har gang i det) 

 


