
 
 

Dagsorden og referat Dato: 2.oktober 2013 Tid: 18.00  Sted: Bellingegård 

Emne: Bestyrelsesmøde Mødedeltagere: Søs, Omø, Anne Sofie, Tina og Lone 
Afbud: Ida 
Referent: Lone 

Medbring: Tina medbringer mad 

Forbered: Læs referatet fra sidst og tjek op på, om I har fået gjort det I lovede.☺ Tænk over, hvor I vil hen med klubben, hvad kunne være et 
spændende projekt for DIG at arbejde med? (Tages op under pkt. 9). Læs vedhæftede filer i gennem inden mødet. 

 

 
Emne 

Formål med punktet 
(- hvad skal vi udrette?) 

Proces/Tid 
(hvordan behandler vi 

emnet) 

Beslutning  
(referat – hvem gør hvad) 

1.  Nyt IT system Skal vi skifte 
opkrævnings/ 
regnskabssystem 

Oplæg fra Simon 
Nielsen fra klubmodul, 
herefter kort 
diskussion. 60-90 min. 

Opstartspakke 7000+ moms, herefter 439,- +moms om 
måneden for klubmodul. NETS 250, Oprettelse og 1000 kr. 
om året + 1,? Pr opkrævning.  
Besluttet at vi skifter. Kirsten vil gerne hjælpe med at 
implementere det nye system. 

2.  Referat og mødedato Godkendelse af referat fra 
sidst, samt fastsættelse af 
ny mødedato 

Underskrives, 2 min. 
 

Godkendt 
Onsdag d. 6. november, kl. 18 
 

3.  Økonomi 
- Ny regnskabsfører 

Finde et nyt emne Diskussion, 15 min. Anso undersøger om en, som hendes far kender, vil påtage 
sig arbejdet mod betaling og hvis, hvad det så koster. 

4.  Bestyrelsesnyt Korte interne meddelelser 
fra hverdagen 

Orientering fra 
bestyrelsesmedlemmer
ne, 10 min. 

 
- Husene nr. 11 og 13: udsættes 
 

5.  Heste Opfølgning på 
syge/skadede, behandling/ 

Diskussion, 10 min. Kessler har sur stråle på alle 4 ben. Det skal behandles 
(Anso) 



 
 

genoptræningsplaner Pretty købes for max 7000 hvis vi skal betale tandraspning 
(Søs tager snak med ejer)   
Thea skal smøres med Skinhealer (Omø) 
Laban har haft 3 tilfælde af sygdom. Vi skifter ham over 
Kajs foder og giver ham dækken på. Kaj skal også have 
dækken på. Omø sørger for at finde dækkener frem til 
dem. 
Tina gennemgår fodertavler 
Tina har udarbejdet dyrlægejournaler på rideskolehestene. 
Skær til klipper er kommet tilbage 

6.  Juniorudvalget Har de brug for 
støtte/opbakning til 
opgaver eller 
arrangementer 

Orientering fra Anso, 
10 min. 

- Hygge/overnatning: Anso laver en dato 
Det er et problem, at juniorudvalgsmedlemmernes 
forældre ikke svarer Anso på henvendelser. Hvordan rettes 
der op på det. 
 

7.  Arbejdsfordeling/ 
Ansvarsområder 

Opfølgning – siden sidst Diskussion, 5 min. Anso har tjekket spande 
Alle sender brugernavn og adgangskode til intranettet til 
Tina. 
Vi bruger fortsat Facebook bestyrelsens gruppe til beskeder 
idet man bliver varskoet på FB - det bliver man ikke på 
intranettet.  

8.  Aktiviteter Planlægning af 
kommende/ evaluering af 
afholdte 

Diskussion, 10 min. Kommende 
- Rideskolestævne 26.10.13: Camilla dømmer, Maja vil 
gerne skrive. 
- Deltagerdiplomer til rideskoleeleverne. Tina laver udkast 
og Anso finder tykt papir 
- Klubmesterskab 30.11.13: Rideskolestævne og 
klubmesterskab 
- Breddeaktiviteter: minimum 4 deltagere pr. gang fredag 
fra 17-18. 
Spring 1 gang om måneden 
1 gang om måneden vil Anso gerne stå for ponylege  
Løvfaldstur Søndag d. 20.10. kl. 11( Lone)  
Afholdte 



 
 

- Dyrenes dag: gik fint 
- Åbent Landbrug: gik fint 

9.  Fremtidsplaner Hvert bestyrelsesmedlem 
skal have et særligt 
projekt/opgave at arbejde 
frem i mod, da det giver 
mere motivation 

Bordet rundt, 15 min. - Tina: klubmodul  
- Lone: rideskole 
- Søs: jubilæumsstævne, julefrokost 
- Omø: jubilæumsstævne, klubmodul 
- Anso: Mere gang i juniorudvalget. Klippe hestene i 
efterårsferien  
 

10.  Hængepartier Opfølgning/ hvor langt er 
de 

Orientering, 2 min - Opsætning af mindevæg  
- ”Fodspor” på staldgang (Lone) 
- Numre i lille stald (Anso) 
- DIF – Tilskud til elever/familier, der har brug for 
  økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter (Søs) 
- Magneter til foldtavlen (Omø) 

11.  Eventuelt  Orientering Tina orienterer om personsag 
Søs oplyser at hun skriver opgave i den kommende måned 

12.  Idébanken Skal den fremover på 
intranettet og ud af 
referatet, da det kun er 
idéer og der ikke er 
tidsfrister på 

Diskussion, 2 min. - Foredrag om kost og motion samt ryttertræning (Lone) 
- Dommerhuse (Jette har gang i det), Foldtavle med 
magneter: - (Tina og Lone laver tavlen, Omø har lovet at 
se efter magneter) 

 


