
Referat af bestyrelsesmøde d. 13. marts 2013 klokken 18:00 
Afbud:  

1. Fastsættelse af næste møde:  
mandag d. 8.4. kl. 18. 
 

2. Godkendelse af referat fra d. 13. februar 2013 samt generalforsamling:  

Referat godkendt 
 

3. Info fra formanden: 

- Gennemgang af forretningsorden samt underskrift fra bestyrelsesmedlemmerne. 
- Økonomi/Regnskab: Der opfordres til mådehold 
- Heste: Musse sygdom – Kasper kommer og ser på Musse i morgen, der skal muligvis 
lægges et dræn i bylden. Kessler- er lidt halt men det er formentlig en let forvridning, der er 
ingen hævelse eller ømhed at mærke. Mht. kiropraktorbehandlingen så det fint ud. 
Kiropraktoren og Ellis vil gerne se ham igen om et par måneder for at se om det holder. 
Søs og Ansø finder nogen som kan skridte ham, og evt. ride ham hvis han ikke er halt. Salg 
af Bella – flere har henvendt sig, men de har ikke været her for at prøve hende. Søs og 
Anso prøver at undersøge pris på den blå avis.  
Parter: der er stadig ledige parter på rideskolehestene. Vi venter lige en måned med at se, 
om vi kan sælge nogle før vi tilbyder en gratis måned. 
- Hjemmeside: Oprettelse af lukket FB gruppe, hvor kun bestyrelsen har adgang, samt en 
åben FB gruppe, hvor alle har adgang. Søs opretter begge FB grupper. Tina har oprettet et 
Intranet, som kan bruges af bestyrelsen til at dele dokumenter, som f.eks. holdlister og 
andet. 
- Ponygames: Orientering om afholdt møde for rytterne/forældrene. Ansos far har 
udarbejdet sponsorliste som pigerne kan arbejde videre med. Morten har også kontaktet 
sponsorer, så Anso og Morten koodinerer hvilke sponsorer der kontaktes 
- Møder: Orientering fra D5’s årsmøde: Det var Tina og Lone til i mandags: kontigent 
forbliver uændret, klubbens kontingent sættes ned til distrikt 5, der var orientering fra 
stævnekoordinator, at man bør ansøge propositioner 2 mdr. før stævne, Eva forespurgte 
om en klub vil afholde trec stævne, hvilket skal være senest maj (der er kursus i Maribo d. 
5/4 i trec). Mulig for at afholde trec på BELS, men skal have mere afklaring omkring hvad 
klub og distrikt skal gøre/hjælpe med. Årsmøde GSIR (Guldborgsund sports- og idrætsråd): 
det ligger desværre på mandag, hvor vi også afholder foredrag om staldanlæg, derfor 
deltager vi fra BELS ikke ved GSIR’s årsmøde. Årsmøde DRF: afholdes i Sønderborg i april 
– Lone og Tina tager afsted.   
 

4. Info fra næstformand, sekretær og øvrige medlemmer: 
 
- Personale: Herunder fremtidig fordeling af undervisningen. Lotte har sagt hun gerne vil 
undervise 2 gange om ugen, Henriette tager også et par hold (Tina og Lone ser på 
hvorledes undervisningstimerne kan/skal fordeles).  
- Udmelding fra bestyrelsen, om hvordan rideundervisning foregår. Kan man evt. lave en 
slags drejebog, hvis der er en dag kommer en ny ridelærer?  



- Etablissement: Renovering er sat i gang. Vi har bokse, som skal lejes ud, og 3 bokse, 
der skal renoveres før de kan tages i brug. Evitas boks: Da Evita sparker inde i boksen, vil 
vi gerne have dækket hendes boks af ved hjælp af gummilister, så hun ikke kommer til 
skade  
- Brev til Poul/Godset: Vi skal have skrevet til ham vedr. generalforsamling, ny bestyrelse, 
mulighed for nedbringelse af husleje, vi kan ikke fyre og højst sandsynligt heller ikke passe 
foldene, vi får nye opstaldere fra april, information om forpagter (hvem der gjorde hvad), 
information om mulighed for løsdrift/anlæg.  
- Driftsindkøb: Morten: VI har intet råderum pt., staldkatten fx er i sørgelig forfatning, men 
der kommer på et tidspunkt nogle udgifter til fx dæk, som vi bliver nødt til at reparere. 
Vandkopper: Vi har ikke flere vandkopper tilbage: Ødelagte vandkopper skal skrives i 
bogen, vi skal have bestilt nye vandkopper (Morten).  
- Morten: Tavle enten i ridehal eller i indgangsparti i stor stald, til synliggørelse af 
sponsorer, så sponsorerne kan se deres navn bliver nævnt. Morten synes det skal være 
stationært, som hænger der hele tiden, så sponsorerne kan se det, Lone: Ved stævner går 
mange og kigger i ridehallen, så ved opslagstavlerne der kunne der fx være sponsorskilte 
(Morten).  
- Juniorudvalg: Anso har ikke fået overdraget noget fra Anna, men har kontaktet hende, 
lotteri: der skal holdes et møde om det. 
Sekretær: Mulighed for dag, hvor man kan springe i ridehuset (Lørdag kl.9-11).  
 

5. Kommende aktiviteter: 
Kommende aktiviteter/evaluering af afholdte: 
- Rideskolestævne marts 2013: Søs/Juniorudvalg  
- Nykøbing festuge: Uge 31 (26. juli til 1. august) 
- Foredrag om løsdrift, opslag: Søs (der er pt. få tilmeldte) 
 

6. Turistturridning til sommer: Punkt til næste bestyrelsesmøde.  
 

7. Fremtidsplaner: 
- Nye tiltag: Undervisning af børn og voksne med særlige behov. Henriette skulle have lavet 
nogle opslag, som skal lægges i kuverter og sendes ud til forskellige opholdssteder. Vi har 
endnu ikke modtaget noget fra Henriette.  
- Vi vil gerne have stævnehjælpertrøjer (mangler en/flere til at sponsorere), Hvem 

undersøger? Vi skal have minimum 20 stk. Vi kan evt. blive D-stævnecertificeret, 
mangler blot trøjer.  
 

 
 
 

8. Eventuelt: 
- Morten: Sponsoraftaler: Skemaer over sponsorer (hvem der skal spørges, er i 

venteposition samt har sagt ’ja’).  
- Tina har talt med Brædder: Han sagde, at hvis der var noget han kunne hjælpe os med, 

var vi velkomne til at kontakte ham.  


