
Referat  bestyrelsesmøde d. 13. februar 2013 klokken 18:00 

Afbud: Anna 

1. Fastsættelse af næste møde: Besluttes på generalforsamling d. 28/2 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 24. januar 2013: Referat godkendt 

 

3. Info fra formanden: 

- Økonomi/Regnskab: Vores regnskab er godkendt af revisorerne. Der er et underskud på over 

48.000 kr. Det er nogle år siden klubben sidst har haft så stort et underskud. Sidste år havde vi et 

overskud på kr. 10.000. Indtægterne fra både undervisning og opstaldning har været/er faldende 

grundet færre elever. Samtidig er der blevet udbetalt mere i løn.  Pt. er der 43 elever i rideskolen, 

tidligere har vi været nede på 30.  

- Heste: Kessler er ikke længere i genoptræning, salg af Bella: Tina har ikke hørt mere fra potentiel 

køber. Anne Sofie, som står for opslaget har spurgt om vi vil være interesserede i at sælge hende til 

en rideskole, Tessa har fået part på Pronto 

- Hjemmeside: Gennemgang af aktivitetskalender for 2013: Tina har lagt aktivitetskalender for 1. 

kvartal, klubaftenen for d. 25/2. Rideskolestævne rykkes til d. 24/3. Afholdelse af aktiv sommer, 

miniridelejr samt stor ridelejr. Pga. tilgang af elever er vi stadig interesserede i at afholde aktiv 

sommer.    

- Springundervisning: Der er pt. kun en elev som er interesseret i springning. Marianne kontakter 

derfor Michelle om at der pt. ikke bliver mulighed for oprettelse af et hold, eftersom kun en elev pt. 

er interesseret i undervisning. Marianne høre om vi må kontakte Michelle såfremt der på et senere 

tidspunkt viser sig flere interesserede ryttere.  

 

4. Info fra næstformand, sekretær og øvrige medlemmer: 

- Personale: Henriette: Lotte har regnet på Henriettes timeantal og elever. På nogle hold er der kun 

2 elever. Derfor vil Lotte og Henriette forsøge at slå nogle af holdene sammen. Henriette er ikke 

interesseret i at fortsætte efter ansættelsens udløb og vi ved pt. stadig ikke hvem som skal 

overtage undervisningen efter hende. Grundet økonomi er det under overvejelse om stillingen som 

underviser fremover skal foregå på frivillig/ulønnet basis.  

Det går godt med vores nye staldkvinde Lone. Morten har talt med Nils og han/de synes Lone 

passer rigtig godt ind og der er god stemning. 

 Arbejdsplan Lone: Hvilke opgaver når hun ikke at lave? Lone har fået det hele vist, Morten har bedt 

Lone gøre opmærksom på om noget er ved at skride/ude af kontrol. Vi skal se på om Lone får 

harvet ridehuset, vand til hestene på foldene mv. Morten tager til BELS ca. 2 gange om ugen, for at 

se hvordan det går med staldarbejdet mv. Bestyrelsen hjælper Morten med at holde opsyn med om 

der er noget arbejde på BELS, der skal gøres noget ved.   

- Etablissement: Hvordan går det med renoveringen af bokse, hvad er planen fremadrettet? Vi har 

bokse, som skal lejes ud, og 4 bokse, der skal renoveres forhen de kan tages i brug (Morten).  

- Juniorudvalg: Opslag om fastelavn kom for sent ud. Søs er tovholder.  

Ved generalforsamling skal der vælges nyt juniormedlem til bestyrelsen, da Anna ikke genopstiller.  



Lone og Tina ønsker mht. ponygameshold at informere forældrene om de selv er indstillet på at de 

selv skal sørge for betaling og tur til kvalifikationsstævner samt evt. tur til Vilhelmsborg 

(landsfinaler).  

 

 

5. Kommende aktiviteter: 

Kommende aktiviteter/evaluering af afholdte: 

- Fastelavn: Kunne have været bedre planlagt, men selve dagen gik fint. Der var 13 til 

tøndeslagning. 

- Rideskolestævne marts 2013: Søs 

- Klubaften: Sløjfet for denne gang 

- Generalforsamling 2013 kommer til at ligge d. 28/2- 2013 kl. 19:00. Der skal laves budget og 

årsberetning (Tina/Lone) samt bestilles lokaler (Lotte).  Der skal styr på pokaler (Søs/Tina) samt 

lodtrækning (cafeen giver gaverne til lodtrækning –Lotte). Lotte bestiller lokale. Venskabspokaler: 

Tina laver stemmesedler for junior- og seniorvenskabspokaler på hjemmesiden.   

 

6. Fremtidsplaner: 

- Nye tiltag: Morten har talt med sponsorer, som er/kunne være interesserede i at være, eller 

bibeholde sponsorat ved BELS.   

- Vi vil gerne have stævnehjælpertrøjer (mangler en/flere til at sponsorere).   

 

7. Eventuelt:  

  

•     Søs har hørt fra Jan B. Bonde vedr. foredrag om løsdrift. Søs mangler dato.  

 

•  Omø skulle have lavet skilt med hestens navn og part så man kan se hvor hvilke heste står. 

Vi skal have lavet nogle nye 

• Niels Nygaard (formand for DIF) har skrevet til Lotte og Tina vedr. muligheden for 

elever/familier som har brug for hjælp til at betale for fritidsaktiviteter. Lotte ringer og 

hører nærmere 

• Morten: Pavo Foder: Morten har talt med SKAT og vi må gerne hente foder fra Tyskland, 

men køber vi for over kr. 80.000 skal vi betale dansk moms. I Tyskland kan vi kun købe all 

sport og condition, når transporten er betalt sparer vi ca. kr. 20,- per sæk. Kører vi selv ned 

og henter foderet sparer vi kr. 30,- per sæk.  


