
Referat af bestyrelsesmøde d. 24. januar 2013 klokken 18:00. 

1. Fastsættelse af næste møde: Onsdag d. 13. februar kl. 18:00 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 3. januar 2013: Referat godkendt 

 

3. Møde med den nye staldmand 

 Morten og David har snakket om en startdato. Startdatoen bliver d. 1.2.2013. Morten vil gerne 

være behjælpelig med at sætte David ind i arbejdet og være hans kontaktperson. Stillingen er sat til 

25 timer/uge. Kira fortsætter stadig med at hjælpe til i stalden. Tina har lavet udkast til kontrakt. 

Arbejdstiden kommer til at ligge kl. 7:00-12:00.   

 

4. Info fra formanden 

- Økonomi/Regnskab: ca. kr. 61.000 + kr. 3.300. Vi har fået tilskud på 20.000 fra BELS’ venner.. Vi 

skal have aftalt noget med Kirsten mht. regnskab.  

- Heste: Shetan er sendt afsted til Sølvmosegård sammen med Silver, som har været på prøve 

derfra. Pronto er stadig på BELS. Kaj: Har haft dyrlæge grundet rift ved øjet. 

 

5. Hjemmeside:  

Aktivitetskalenderen ligger stadig i bero- Tina sender det evt. til Marianne, som laver udkast. Det 

første som kommer, er fastelavn – cafeen kan stå for slikposer. Fastelavn afholdes d. 10/2 2013 – 

Lotte (evt. Bettina og/eller Henriette). 

Oplysninger til sponsorer vedr. sponsorskilte lægges på hjemmeside (Marianne).  

Afholdelse af rideskolestævne d. 23. marts 2013:      

 

6. Info fra næstformand, sekretær og øvrige medlemmer  

- Personale: Henriette har lavet opslag om ’gratislørdage’, der efterfølgende skal deles ud. Lotte 

talte om at lave en ’bonus’ til BELS’ medlemmer, som kan skaffe nye medlemmer til klubben i form 

af rabat på evt. ridning, boks o.a. (Reklame: Marianne/Lotte).  

- Etablissement: Henriette siger bunden ’klumper’ i ridehuset – dette forsvinder når det bliver 

tøvejr. Vi lægger evt. info på hjemmesiden om problemet. 

- Juniorudvalg: Har holdt møde: Snakkede om at lave breddedag, hvor elever kunne komme og lave 

noget trek,  

- Caféudvalg: Har sponsoreret 20.000 kr. til BELS 

 

7. Kommende aktiviteter: 

Kommende aktiviteter/evaluering af afholdte:  

- Rideskolestævne d. 23. marts 2013  

- Klubaften:  Lotte hører Bettina og Kirsten om hvad de synes mht. klubaften og fastelavn 

(sammenlægning).  

- Generalforsamling 2013 kommer til at ligge d. 28/2- 2013 (Tina). Der skal laves budget og 

årsberetning, vi skal have fundet sponsorer til pokalerne, skal vi have et skab over i cafeen til 

pokaler?  

 

8. Møde med godset torsdag d.31/1:, Vi skal have lavet et oplæg til mødet (søndag kl. 13:30).    

 

9. Eventuelt:  Aktiv stald? Vi vil gerne bestille et foredrag 

 


