
Referat af bestyrelsesmøde d. 4.9. 2013. 

 

Afbud: Ida  

1. Fastsættelse af næste møde: onsdag d. 2.10. kl. 18.15 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt 

3. Info fra formand/næstformand: 

• Indgåelse af aftale med inkassofirma. For at lette det administrative arbejde i bestyrelsen 
har vi indgået en aftale med et inkassofirma som kan overtage arbejdet med at rykke 
opkrævede beløb ind. 

• Økonomi, herunder fremtidig økonomistyring.  Vi har et efterslæb på husleje og halm på ca. 
21.000. Der skal bruges ca. 35.000 på wrap. Vi afventer tilskud fra kommunen, så vi kan 
betale regningerne.  

• Kirsten har meddelt, at hun ikke længere magter at køre regnskabet på grund af for stort 
arbejdspres. Hun ønsker at stoppe hurtigst muligt og senest med udgang af året. 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes alle prøve at finde en løsning inden næste møde. 

• Anna har opsagt sin part på Elvis. Familien Andersen vil helst have at han bliver solgt privat 
og er indstillet på fortsat at betale for ham og passe ham, indtil han bliver solgt. Anso laver 
salgsannonce. 

• Der kommer måske en og kigger på Bella på lørdag. Anso tager sig af det, hvis de kommer 
(ca. kl. 17.). 

• Vi er tilbudt en pony på 1.48, som kan købes for 10.000. Anso og Søs kigger på den på 
søndag. 

• Thea stamper igen. Der kan evt. prøves med madolie eller lignende – Omø vil gerne tage sig 
af det. 

• Poul Schreiner har oplyst at husene 11 og 13 skal rives ned. Arealerne kan evt. indgå i 
foldarealet. Vi skal melde tilbage om vi er interesseret i dette, og evt. at bevare strøm- eller 
vandforsyning. Vi skriver tilbage og spørger ham om hvad det indebærer. 

• Praktikant i uge 41. Vi spørger Lone om det har interesse. 

4. Juniorudvalget 

• Juniorerne efterlyser hygge, evt. overnatning i rideskolen.  
• Ellers går det fint i juniorudvalget. De passer rengøring mm. 

5. Drøftelse af personalesituationen:  

•••• Lones supplerende dagpenge ophører midt i september. Hun skal have 4-5 timer mere 
om ugen for at hun kan få økonomien til at løbe rundt. Lone og Tina holder et møde med 
Lone ang. arbejdstider og -opgaver 

6. Drøftelse af arbejdsfordelingen/ansvarsområder i bestyrelsen 

•••• Hvordan fordeler vi arbejdet mere ligeligt i bestyrelsen? Bestyrelsens ansvarsfordeling 
blev gennemgået. 

•••• Hvordan kan vi hjælpe hinanden, så alle føler sig ansvarlige for at løfte opgaverne i 
fællesskab? 

7. Aktiviteter 

• Kommende aktiviteter: 



o Dyrenes dag d. 29.9. fra 11 – 15 på kattehjemmet. Juniorudvalget kan evt. påtage 
sig opgaven. Flyers til udlevering. Anso planlægger dette.  

o Åbent landbrug d. 15. september. Ponytræk hos Kappel i Falkerslev fra 10-16. 
Hvem kan hjælpe? Anso finder hjælpere. 

o Rideskolestævne Lørdag d. 19.10. Anso sørger for at der bliver lavet et opslag 
o Klubmesterskab d. 30.11.  
o Stævner 2014. D-stævne 14-15. juni eller 7-8. juni (jubilæumsstævne). C-stævne 

med D- klasser 23-24. august eller 30-31. august. 
• Evaluering af afholdte:  

o Aktiv sommer- det gik fint. Der mangler en plan til underviserne inkl. oprydning. 
Der skal en forventningsafstemning til før start næste år. 

o Ridelejr. Det var hårdt men sjovt. 
o C-stævne. Udsættes til næste møde. 
o Breddeaktiviteter – skal de fortsættes? Der var ikke den store tilslutning til 

arrangementerne. Der kan eventuelt tilbydes breddeaktiviteter ad hoc. 
o Fællestur til Bonbonland – Aflyst da arrangørerne blev forhindret. 

 
8. Fremtidsplaner: 

Nye tiltag: reklame for Facebook til opslagstavlen. Søs laver. 
 

9. Eventuelt 

Ingen punkter 

 

 


