
Referat til bestyrelsesmøde d. 18.03.15. 

Til stede:  Michael, Lone, Tina, Jane samt begge suppleanter Hanne og Helle. 

Afbud: Vinnie 

Referent: Lone 

1. Konstituering af bestyrelsen: Fordeling af ansvars områder mener jeg vi skal vente med til næste møde, 

da vi har en lang dagsorden. 

Formand: Tina Leire 

Næstformand: Michael Carstensen 

Kasserer: Jane Nielsen 

Sekretær: Lone Madsen 

Menigt medlem: Vinnie  

 

2. Underskrivning af forretningsordenen: underskrevet af alle nye- og ”gamle” bestyrelsesmedlemmer. 

 

3. Godkendelse af referater: 11.02.15 samt referat fra generalforsamlingen 

 

4. Hvordan sikrer vi, at tingene bliver gjort: Deadlines på opgaverne sættes af den opgaveansvarlige 

 

5. Billeder til hjemmeside og opslagstavle: deadline om 14 dage 

 

6. Økonomi:   

Der opfordres til mådehold 

Der henstilles til, at alle, der kommer, modtages pænt af medlemmerne, så vi kan tiltrække nye 

medlemmer, både pensionærer og elever.  

 

7. Personale, rideskole mm.: 

- Lone, sygemelding skal indberettes. Kirsten bedes om at søge refusion.  

- Heste, sælge Pretty og evt. låne en Frederiksborg.  

- Træner 1 uddannelsen, orientering fra Tina. Tina og Lone tager afsted. Det er et krav, at vi skal have 

Træner 1, da vi på forhånd har fået elevskolecertificeringen – på baggrund af, at vi deltager på først komne 

kursus.  

- Grethe, mail fra medlem. Der er medlemmer, som ikke kan komme om fredagen, når hun flytter holdet 

med kort varsel. Grethe må svare på om hun kan tage holdet eller ej, ellers må eleverne flyttes ud på andre 

hold – det vil være ærgerligt at miste dem – Kun på baggrund af ustabile tider. 

- Etablissement, herunder hegn havefold. Michael får materialet vedrørende hegn tilsendt fra Tina. Og 

indhenter nyt tilbud fra BP hegn. (deadline – i morgen)  

 

8. Klubudvikling, hvordan kommer vi videre: 

Maria har gang i indsamling til ridebane. 

Bankospil i ridehallen, eller noget andet som kan skaffe en indtægt til klubben. Jane vil gerne samle 

sponsorgaver. Kan slås op i Falsters hjerte. Jane kan også låne plader mm.  Tidspunkt: Fredag d. 4. 

september. 

To-do liste hænges op i ridehuset. Der kan ”tjenes” lodsedler til børnene. Ansvarlig for at holde styr på 

lodderne er Helle. Michael laver to-do liste. Deadline 1.april. 

Tina sender tidligere materialer/foldere til Jane. 

 

9. Farø Broløb d. 5. september: Helle orienterer. Der er enighed om at vi ikke deltager 



10. Det sker i…: 

- Vi skal snakke om, hvad vi vil have med i bladet næste gang?  

Det kunne evt. være reklame for: 

Børnefødselsdage 

Bankospil 

Der skal skaffes sponsorer ellers er det for dyrt. Vi springer næste nummer over. 

11. Koncept for børnefødselsdage: Michael orienterer. Amalies fødselsdag var et superhit. Hestene var i 

ridehuset i en time. Der kan sagtens bruges 4 timer i alt.  Cafeen stod for frokosten (burger og pommes 

frites) og gulerødder til hestene. Pris 100 kr. pr. person. 

Der skal være en ansvarlig fra Bels venner (mad/drikkevarer) og en ansvarlig fra klubben (hjælpere, heste 

m.m.) 

Michael snakker med Bels venner (Bettina) (Deadline næste møde)  

12. Klubtrøjer: Michael har en prøve med på klubtrøjer. Bellingegård Sportsrideklub på ryggen og 

logo+navn på brystet. Trøje 235,- + 10 kr. ekstra med navn. T-shirt 85,- + 10 kr. ekstra med navn. 

Deadline: bestilles i morgen 

13. Aktivitetsplan 2015 

- Intromærker, kursus for børn og forældre d.24. april (Lone og Tina) 

- Stævner 13.-14. juni og 22-23. august 

- Rideskoletræf 

-Rideskolestævne datoer lægges næste gang efter snak med Anna og Camilla og Sofie. 

- Ridelejr uge 32 

- Aktiv sommer 

- Arbejdsdage: Lørdagene d.30. maj og 15. august 

- Staldmøde 

- Andet, påskehygge – sommerfest/afslutning mm. Løb og Rid 

Tina sætter datoerne på hjemmesiden. 

14. Evt.: Klokken er ALT for mange  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


