
Dagsorden bestyrelsesmøde d. 8. maj 2013 klokken 19:00 

Afbud: Anne Sofie 

1. Fastsættelse af næste møde: 6/6 - 2013 kl. 18 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst: (27/3 - 13): Udsættes til næste møde 

 

3. Info fra formanden: 

- Økonomi/Regnskab: Al husleje er betalt. ☺ Der er genoptaget at der bliver overført 2700 

til opsparingskontoen hver måned. Der er fra d. 10/5 kun en ponyboks ledig.  

- Heste: Herunder indkøb af ny. Vi leder stadig, evt. kunne vi ringe til Torben og høre om 

han har noget. Bella: der kommer nogen og prøver hende i morgen (9/5) og Bonus, vi skal 

finde ud af hvad vi vil med hende. Tina spørger Maria om hvad hun tror hun kan sælges for. 

Tina og Lone flytter rundt på numre så de nye har plads til deres sadler. 

Kessler skal have for sko på igen. Ormeprøver i uge 21, Tina taler med kassernen. 

- Hjemmeside og Intranet: 

 

4. Info fra næstformand, sekretær og øvrige medlemmer: 

- Personale: Lone er sat op i tid pr. 1/5 til 29½ time. Der kommer ny medarbejder i 

jobtræning. 

- Etablissement: Foder er ankommet til Tyskland, og det ankommer til BELS om 8-10 

dage. Bobcatten trænger til eftersyn, Lone hører Jan om han vil kigge på den. Foldene er 

blevet gødet. Vi satser på at vi kan begynde og benytte de forreste græsfolde pr. 1/6. 

Arbejdsdag d. 1/6 fra kl. 10.00 spørg cafeen om de vil sørge for frokost af en art.  

Staldmøde d. 15/5 – 13 kl. 19 

- Udvalg: 

- Stævneudvalg: Hjælpertrøjer: Omø og Søs er i gang.  Certificering: Tina er i gang.  

Tina og Omø er i gang med at finde sponsorer.  

- Juniorudvalg: Rengørings liste er blevet lavet. Hjælperliste til stævnet. 

- Andre udvalg: Mødedato? Sommerfest planlagt af cafeen. D 21/6 – 13. 

 

5. Kommende aktiviteter: 

Kommende aktiviteter/evaluering af afholdte: 

- Landsfinalerne: Sidste tilmelding i morgen. Til hjælpere og heppekor d. 24/5. sedler skal 

laves. Forældremøde ang. landsfinalerne 23/5 kl. 19. Tina indkalder. 

- Rideskolestævne/klubstævne:  

- Aktivitetskalender: Aktiv sommer i uge 27 og 28( 1/7- 12/7). Bonbonlandstur d. 17 august. 

Søs og Omø arbejder videre på det. 

- Ridelejr: 24/7 – 28/7. vi slår begge ridelejre sammen. 1800kr for 5 dage og 1500kr ved 

tilmelding inden 1/6  

 

6. Fremtidsplaner: 

- Nye tiltag: Breddedag hver fredag fra d. 17/5 starter med ponylege (75 kr. pr. gang), 

tilmelding senest dagen før kl. 16.  

 

7. Eventuelt: 

Lørdags holdet: Vi holder os til hver 14. dag, og evt. at vi kunne rykke eleverne ud på andre dage. 


