
Referat bestyrelsesmøde d. 3. januar 2013 klokken 18:00 

Afbud: Anna 

• Fastsættelse af næste møde: Torsdag d. 24. januar kl. 18:00  

 

• Godkendelse af referat fra d. 29. november 2012: Referat godkendt 

 

• Info fra formanden: 

- Økonomi/Regnskab: der er flere udgifter end indtægter.  

- Heste: Rideskoleheste på prøve (Silver og Pronto): enten skal vi høre Torben om han vil tage 

Shetan og så kan vi beholde Pronto eller også skal både Pronto og Silver tilbage, men så skylder 

Torben os penge, Tina ringer og taler med Torben vedr. heste der skal sendes tilbage/byttes. 

Kesslers tilstand: Kessler har ondt i ryggen, men skal lige så stille i gang igen, Bella er endnu ikke 

solgt, det går fint med den nye pony Laban,  

- Hjemmeside: Aktivitetskalender for 2013. Tina tager udkast med. Det første som kommer, er 

fastelavn.Ved næste møde tales der nærmere om aktivitetskalenderen for 2013. Evt. 

rideskolestævne i marts 2013.     

- Springundervisning: Tina vil foreslå at vi finder en udefra – Marianne undersøger mulighederne 

herfor.  

 

• Info fra næstformand, sekretær og øvrige medlemmer  

- Personale: Lotte har ikke noget nyt. 

•  Etablissement: Der er ikke noget til etablissement. Der er indkøbsstop pga. den økonomiske 

situation pt.  

- Juniorudvalg: Der er ikke noget til juniorudvalg 

- Caféudvalg: Der er ikke noget til cafeudvalg 

 

• Kommende aktiviteter: 

Kommende aktiviteter/evaluering af afholdte: 

- Rideskolestævne:  

- Klubaften: Der var positiv ros fra sidste klubaften (december 2012) 

- Generalforsamling 2013 kommer til at ligge d. 28/2- 2013. Der skal laves budget og årsberetning, 

Søs vil gerne tage sig af pokalerne, Lotte ønsker ikke at genopstille.   

 

• Fremtidsplaner (Gruppearbejde ca. ½ - ¾ time) 

 Nye tiltag:  

 kan huslejen sættes ned?  

Tina: Vi kan indkalde godset til et møde og sætte dem ind i BELS’ økonomiske situation. Hvor 

interesserede er godset i, at vi er her?  

 

 Er det en mulighed at lave selvpasserstald i den lille stald?  

 

 Lotte har snakket med Maria W., som siger, der er nogle dårlige rygter om BELS.  

 



 Der er i alt 8 ledige bokse: Hvordan får vi dem lejet ud? Annoncer på Hestegalleri, Heste-nettet 

mv.? Vil vi lettere kunne leje bokse ud ved at man kan få billigere boksleje mod man 

medbringer eget foder eller selv muger. 

 

 Rideskole: Tina tænker vi skal fokusere mere på undervisning af børn og voksne med specielle 

behov, såfremt Henriette vil være med til det. Henriette bliver pt. nødt til at stoppe i marts pga. 

supplerende dagpenge med mindre vi finder et andet elevgrundlag  

 

 Halmladen: Formentligt ville vi kunne tiltrække flere pensionærer og medlemmer som ønsker 

facilitetskort, hvis vi havde mulighed for at skille rideskolen fra i et separat ridehus. 

 

 Lone synes vi skal arrangere møde med Henriette omkring hvad vi kan lave om nye tiltag. 

 

 

 Lone: Man kunne lave en breddedag en gang om måneden fx, så eleverne kunne melde sig til 

og komme fra gang til gang – breddeaktiviteterne kunne være forskellige fra gang til gang og 

bestå af fx kvadrille, pas de deux etc. Tina: juniorudvalget kunne fx lave en breddedag engang 

imellem. 

Spareplan:  

� Sætte staldmedarbejder ned i timer. 

�  Møde med godset mht. husleje og spareplaner 

�  sende heste på prøve tilbage til Torben, så de ikke er udgifter for os 

� Sælge heste/ponyer som ikke bruges  

�  Hvad bruger vi på halm og er det billigere for os at snitte det?  

� Tina har været inde og læse om ’Grøn Rideklub’. Rideklubben Lerbæk havde underskud, men gik 

over til grøn energi. Vi kan tage kontakt til kommunen og evt. få en energikonsulent ud med råd om 

hvordan vi kan spare penge.  

Lotte foreslog vi kunne mødes en/flere torsdag(e), hvor bestyrelsen og dem der kan er velkomne til at 

møde op og foreslå ideer og forslag til hvad der er godt og kan gøres bedre.  

Det kunne være godt at have Kirsten mere med inde over vores møder, da vi har svært ved at følge 

med i regnskaberne.  

• Hængepartier: 

Opsætning af mindevæg: Billeder givet til Kirsten, som hænger billederne op.  

”Fodspor” på staldgang – Lone: Har fodspor, mangler at male dem på staldgang. Videregivet til 

juniorudvalget 

Staldmøde: torsdag d. 11. oktober kl. 19:00: Referat skal laves færdigt og lægges på hjemmeside.  

Numre i lille stald: Kirsten?  

 

 

• Eventuelt:  

Ridehusadskillere: De skal alle bruges så rideskolehesten ikke passerer dem. 


