
Bestyrelsesmøde d. 05.03.17. 
 

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

Fraværende: Michael og Marie 

 

Rideskole m.m.: torsdagshold mangler hjælpere. Der er 5 på 1. hold og 3 på 2. mikrohold. Der 

annonceres efter hjælpere i medlemsgruppen.  

 

Heste: Luna tjekkes af dyrlæge(Jeanette J bestiller Casper). Bonus er i ridning og opfører sig pænt 

(sættes til salg for 15.000, mindstepris 10.000). 

Movie går ikke nok. Sættes til salg for 19.500 mindstepris 15.000. Der findes en mere omgængelig 

erstatning, som bedre kan gå rideskole. Amalie orienteres og involveres i at finde en anden, hvis 

hun har lyst. 

 

Personale: Paw er gensidigt opsagt og vi skal have slået stillingen op. Den skal slås op på Jobnet. 

Michelle skal have en detaljeret arbejdsplan. 

 

Tørretumbler: Marlene har undersøgt at tørretumbleren ikke er rentabel at sætte til. Den kan 

muligvis sælges til reservedele. 

 

Mail vedr. rosetter fra generalforsamlingen: Vi håber, at emnet nu er uddebatteret, efter sidste 

svarmail fra bestyrelsen. Hvis ikke må vi tage op til overvejelse om vi, som frivillige, skal blive ved 

med at finde os i den slags (ikke så rare) mails fra medlemmer. 

 

Udvalg: Afklaring af afgrænsning mellem udvalg og Bels’ venner. Reducering af antallet af udvalg 

på hjemmesiden, mail til medlemmer. Antallet af udvalg reduceres til nedenstående: 

 

Sponsor- udvalg: Søger fonde og skaffer sponsorgaver til stævner mm. Kontaktperson Marlene 

 

PR-udvalg: Står for kontakt til pressen, reklame m.m.Kontaktperson Tina 

   

Etablissements/anlægsudvalg: Kontaktperson Jeanette K/Michael 

Vedligeholdelse af stalde, ridehus og udearealer.  

Planlægger sammen med bestyrelsen udførelsen af nye projekter. 

Ønskelisten 

Ridehus 

Udendørs ridebane 

Café/toiletter/dommer/sekretariat 

Tørre ædepladser på vinterfoldene (JeanetteK spørger Lars (Malou og Melanies far) som har 

forstand på det). 

Afstemning blandt medlemmerne om prioritering af de store projekter (Tina) 

 

Stævneudvalg: Kontaktperson Marie 

Planlægger alle klubbens stævner. 

  

Juniorudvalg: Kontaktperson Henriette 

Juniorudvalget er for alle mellem 12 og 18.  

Juniorudvalget sørger for hyggelige arrangementer for juniorerne, såsom overnatninger, fælles 

skovture og bonbon-lands ture mm.  



Derudover er det juniorudvalget der står for rideskolestævnerne, og det er også os der tropper op 

og hjælper til de store stævner BELS afholder. 

 

BELS venner er klubbens støtteforening: Planlægger div. arrangementer, som f.eks. fastelavn, 

juletræsfest, sommerfest, banko loppemarked og hvad der ellers kan findes på (bowlingture el. 

lign., da man jo sagtens kan samles om andet end hestene). 

Der er ikke helt styr på økonomi og budget. Jeanette K prøver at få overblik over det. 

 

Referat Lone 

 


