
Referat til bestyrelsesmøde d. 06.05.15 
Til stede:  Michael, Lone, Tina, Jane samt begge suppleanter Hanne og Helle. 

 Afbud: Vinnie 

 1. Godkendelse af referat: 18.03.15 godkendt  

2. Fordeling af ansvarsområder: Tina oplyser at hun er svært presset på arbejdet og i går blev sendt hjem fra 

arbejdet efter at være brudt sammen. Derfor kan hun nogle gange reagere ved at være lidt kort for hovedet.  

Ansvarsområder er fordelt (se bilag).  

3. Økonomi: De første 4 måneder af 2014 og 2015 sammenlignes. Det ser fornuftigt ud. Hanne foreslår, at vi 

holder et møde om, hvordan vi tiltrækker nye elever. D.15. 5. kl. 15.30. 

Vedr. hjemmesiden: Det er nu (måske) muligt at betale fakturaerne med alle slags betalingskort. Det kan desværre 

ikke laves som automatisk træk endnu. 

4. Personale, rideskole, pensionærer mm.: 

- Riste i bokse. Michael laver nogle flere riste. Lone bedes om at give besked, når hun kører ristene på møddingen. 

 - Mail fra Jette: Vil gerne have besked, når hestene får nye foldkammerater. Hun vil gerne høre bestyrelsens 

mening om det. Der er enighed om at bestyrelsen kan råde over fordelingen af heste på foldene, som angivet i 

opstaldningskontrakten. Ændringer i fordelingen af heste på foldene meddeles i kontaktbogen, og/eller på 

foldtavlen. Ansvaret for hesteholdet er uddelegeret til Tina og Lone jf. ansvarsfordelingen. 

I ovenstående tilfælde valgte vi ud fra overvejelser om, hvordan vi bedst kunne tilgodese hestenes tarv at flytte 

Chili og Matti ind til heste, som de vi vidste, at de kunne gå sammen med, så de to nye ikke skulle ind i de 

etablerede flokke. Alternativet havde været at lukke de to nye ind til Chili og Matti, idet det var den eneste fold 

hvor der kun gik to heste. 

- Der mangler en trækker på onsdagsholdet: Jane spørger Gabbi.  

- Bobby skal i gang. Sofie Raae spørges, om hun vil tage sig lidt af ham. 

Personale: 

- LUKKET punkt. 

Havefolden: Kirsten opsporer Annes kontrakt. Hanne rykker Kirsten for plan. 

Hanne har undersøgt, at bigballer a 600 kg kan fås billigt. Hanne tæller wrapballerne i weekenden, så vi ved hvad 

vi har tilbage. 

Vil store baller blive billigere hvis vi laver dem selv og kan vi overhovedet det? Tina kontakter Henrik for at høre 

hvad han kan tilbyde. 



5. Klubudvikling, hvordan kommer vi videre:  

- foreløbigt afholdes møde vedr. rideskolen 

- Michael følger op på to-do-listen 

-Sponsorseddel (Lone)  

6. Aktiv sommer 

Vi var sidste år den mest populære aktivitet i aktiv sommer. 

- Plan lægges ind så alle kan melde sig som holdledere. Deadline er d.12. maj. Der er forslag om gratis prøvetime/ 

indskrivningsdag efter sommerferien, i uge 33 eller lignende. 

7. Aktivitetsplan 2015 

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

- Rideskolestævne/sommerafslutning d. 20.6. med forskellige aktiviteter +evt. klubmesterskab. Der skal være 

mindst 5 startende i hhv. hest og pony. (Jane kontakter Bels’ venner) 

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

 - Rideskoletræf udsættes 

- Ridelejr uge 32   

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

- Staldmøde d. 13.5. kl.18 

 Indgræsning 

 Gødningsprøver/ormekure 

 Dialog  

- Løb og Rid udsættes  

8. Evt.:  

 Hanne kigger på vitaminer til sommeren  

 Sponsoraftale klub-liv Danmark (Helle undersøger nærmere) 


