
Bestyrelsesmøde d. 02.04.17 
  

  

Til stede: Lone, Tina, Marlene, Jeanette og Jeanette 

Fraværende: Michael 

Marie er trådt ud af bestyrelsen. Suppleanterne skal indkaldes, så vi kan få klarhed over hvem der 

vil træde ind. 

  

1. Godkendelse af referat:  12.02.17 samt generalforsamlingen: Referatet fra generalforsamlingen 

udsættes til næste møde, da vi ikke har haft mulighed for at se det i gennem (skrevet på Maries 

computer). 

  

2. Organisation: 

- Alle ved, at det har været en kæmpe svær periode at komme igennem. Der har manglet en ansat, 

vi har kæmpet med regninger, som vi ikke mener klubben skulle hæfte for og vi har medlemmer, 

der absolut ikke synes, at vi gør det godt nok. 

De medlemmer, der råber højest og kræver mest, er også dem, der ikke synes at klubbens regler 

gælder for dem, bl.a vedr. afmelding af ydelser, eller overhovedet mener at de skal betale for at 

benytte klubbens faciliteter. 

Vi møder rigtig meget modstand for tiden og er trætte af at høre, at der trænger til udskiftning “i 

toppen”. Hvad gør vi?  

Skal vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling og forsøge at få valgt nye ind på posterne, eller 

skal vi skrue ambitionsniveauet helt ned, så vi kun bruger vores tid og energi på den daglige drift 

som er etablissementet, pensionærer og elevskolen? 

Beslutning: 

Ambitionsniveauet skrues ned, hvis ikke medlemmerne selv byder ind. 

Reglerne for opstaldning og fraflytning skal specificeres 

- Vedrørende fraflytning inden opsigelsesperiodens udløb medfører tab af rettigheder 

- Boksen rengøres senest 8 dage efter fraflytning, dog senest ved opsigelsesperiodens udløb 

- Vi skal have en stak materiale parat til nye pensionærer, så det udleveres når de ankommer 

  (Marlene) 

- Liste over bestyrelsens ansvarsområder på opslagstavlen, så medlemmerne kan se, at 

  opgaverne er delt ud på alle. (Tina) 

- Præcision af regler for undervisning i ridehuset. Booking på klub telefonen (Tina) 

- Oprette en profil på fb som hedder Bellingegård Sportsrideklub. Hele bestyrelsen skal have 

  adgang, så alle kan kommunikere til medlemmerne uden at blive personligt angrebet bagefter. 

  (Tina) 

- Hvis der skal foregå aktiviteter på stedet så skal der nogen ind i udvalgene. Brev laves færdigt til 

  medlemmerne. Hvis der ikke er nogen der melder ind, så skal det være klart at der vil ikke blive 

  arrangeret aktiviteter. 

- Jeanette K vil tage ansvaret for etablissementet og personale. 

- Michael bibeholder ansvaret for maskinerne og køb af brændstof. 

- Jeanette J vil stå for udstyr og småindkøb 

- Hvis maskinerne ikke virker når opgaverne skal løses, så er det Michaels ansvar at opgaven 

  bliver løst 

- Vagtplan overtages af Lone  

  

 3. Økonomi 



- Regningen fra Orupgaard er nu endelig ude af verden. Vi har desværre i stedet fået en regning 

fra Enoksminde på 22000 for maskinomkostninger. Denne er afvist og vi har efterfølgende sendt to 

indsigelser og modtaget to rykkere, som vi også har afvist. 

- Regningen fra Mertz. Mertz oplyser at Paw har sagt, at han skulle bruge et højere træk for at 

kunne køre med gård-riven. Vi ved ikke hvad der menes. Tina har talt med Paw, der har en anden 

opfattelse. Vi skal nok regne med at vi kommer til at betale regningen. 

- Regninger fra et medlem. Regningen til BELS’ venner sendes til BELS’ venners mail. Regning 2 

er på brændstof hvor medlemmet har hentet to ponyer for klubben i december 2015. Den 3. 

regning er tilbageførsel af “for meget betalt undervisning” da de ikke havde opsagt denne. 

Bestyrelsen havde lavet en opgørelse i september 16, hvor vi tilbød pengene retur, hvis de sendte 

deres kontonummer, det har de så først gjort nu. Alle regninger betales. 

- Priser for facilitetskort halv- og helårskort nedlægges så vi fremover kun har månedskort. Der er 

for meget administration på halv- og helårskort, da bestyrelsen skal holde øje med hver enkelt 

”udløbsdato”. Medlemmerne husker ikke selv at forny det. Månedskort tilmeldes automatisk træk 

og skal opsiges som alle andre ydelser og der er derfor ingen administration forbundet med dem. 

Endagskort skal indløses hvis der er flere der rider på samme hest og kun en har månedskort. 

- Salg af tørretumbler, sættes til salg som reservedele for 2000 kr 

- Salg af “gammel kost” Skubbekost, sættes til salg for 7200 kr. på den blå avis? Michael? 

- Salg af gamle spring omkring 4 komplette spring. Sættes til salg. Marlene finder pris. 

  

4. Personale, undervisere, rideskole 

- Nicolai blev ansat og startede d. 27.03.17, hvad er status? Vi skal “passe på ham” Der sendes 

mail til medlemmerne med præsentation af ham. Samtidig opfordres til at man holder orden efter 

sig selv.  Også i wrapboksen. Der skal laves ansættelseskontrakt til Nicolai (Tina) 

- Heste: Bonus, Lucky, Movie - Annoncen er lavet på Bonus. Hun skal sættes til salg til 12.000 kr. 

Lucky sættes ned til 6000 kr. Movie sættes til 19500 kr. 

- Luna: Har haft dyrlæge. Hun er undersøgt på kryds og tværs af Casper Degel og han kan ikke 

finde noget på hende 

- Må der trækkes med 2 heste samtidig: Ifølge vores sikkerhedsregler må der ikke trækkes med 

mere end en hest af gangen. Det er kun, hvis der står på boksen, at ejeren tillader, at hesten 

trækkes sammen med en anden, at det er i orden, såfremt at den der trækker med hestene, er tryg 

ved det 

- Hjælpere: Hvordan kan vi skaffe frivillige hjælpere til torsdagsholdene. Jeanette prøver. 

  

  

5. Pensionærer, etablissement mm. 

- Der har ikke været energi til, at tage os voldsomt meget af etablissementet. Der skulle gerne 

komme styr på de daglige/ugentlige opgaver nu, så ridehus og baner vedligeholdes optimalt. 

- Staldkat: Hvad sker der? Michael? Den er skilt og der bliver bestilt stumper i morgen 

- Brændstof: Michael 

- Vandingsanlæg: Drypper stadig. Hvad gør vi ved det? Michael har lovet at finde ud af noget med 

luft 

- Opfyldning af huller: Løbegangen og for enden af løbegangen. 

- Fodercontainere Skal laves 

- Foder Aveve foderkonsulent har været på besøg. Der er 20% i rabat 

- Wrap resten af sæsonen Hvor kan vi få fat i mere? Jeanette K undersøger muligheder 

- Ferierytter: Billede af folde med skilt og priser for kommende sæson. Uændrede priser (Tina 

sender billede) 

  



6. Aktivitetsplan 2017 

Døllefjelde er der budt ind med aktiviteter? 

Loppemarked: 21. maj. Jane har talt med Brædder. Lions har møde d. 14 og Brædder ringer 

tilbage derefter. Hvad sker der? Hvis planen er at der er loppemarked d. 21.5. så skal det 

annonceres nu. Jeanette K følger op på det. 

Stævner 2017: Stævner er godkendt og lagt på hjemmesiden. Bliver aflyst hvis der ikke er nogen 

der byder ind med at hjælpe. 

Dato ridelejr: uge 32 Hvem vil stå for ridelejren? 

  

6. Juniorudvalget 

  

  

7. Miljø 

Udsættes til næste gang, da der er for meget andet på dagsordenen. 

  

 8. Evt. 

Det er kun Nicolai som må vande og harve som det er angivet i hans arbejdsplan. Hvis der er 

behov for at vande ind imellem det programsatte ordnen af ridehuset skal Jeanette bede Nicolai  

om det. 

  

  

Referent: Lone 


