
Referat bestyrelsesmøde d. 12.02.17 
Til stede: Lone, Tina, Marlene, Michael, Jeanette, Jane og Michael 
Fraværende: Marie 
 
1. Godkendelse af referat:  07.01.17 - Godkendt 
 
2. Organisation 
- Hjemmeside: Tina har opdateret hjemmesiden med referater og redigeret lidt andre småting.  
- Ønskeliste: Printes ud og tages med på generalforsamlingen 
- Generalforsamling 2017:  
- Jane, Jeanette og Marie er på valg. Jane genopstiller ikke. Jeanette vil gerne genopstille, Marie har 
  ikke givet svar. 
- Bestyrelsen har valgt at droppe den skriftlige beretning og vil i stedet lave en mere visuel beretning 
  vha et power point. 
- Der er lavet en aftale med Marianne Florman. Klubben betaler foredraget. Der vil så være fælles 
  spisning bagefter og derefter generalforsamling. Indkaldelsen er lagt på hjemmesiden.  
- Tina sender en mail ud med opfordring til at tilmelde sig både foredrag, spisning og huske 
  generalforsamlingen.  
- Jane og Marlene sørger for maden. 
- Tina har afleveret pokalerne til gravering. 
 
3. Økonomi 
- Regnskab fra 01.01.16 - 31.12.16: Tina er færdig, men mangler revision. 
 
4. Personale, undervisere, rideskole 
- Heste: Bonus, Jeanette er startet med at træne hende igen, hun er usikker, men meget sød. Lucky 
sættes til salg 8000 kr. Luna og Movie skal tjekkes af dyrlæge.   
 

 
5. Pensionærer, etablissement mm. 
- Lister til skilte? - Michael finder nogle lister til skabene til skilte. 
- Hegn smatfold: Skal pilles ned.  
- Lys på løbegangen: Michael skifter pæren.  
- Bagerste port i lille stald: Michael snakker med godset  
- Strøm havefold: Michael snakker med Godset.  
- Malene indlukning: Lukket punkt 
- Baneplaner: Det blev aftalt sidst, at Michael kontakter en smed for at få kigget på planeren? Læsser 
den og køre ud og får kigget på den og han forhøre sig om pris før den bliver lavet og får det på skrift. 
- Riste: Skal de være åbne eller lukkede. Vi vil meget gerne bevare dem som de er.  
 
6. Aktivitetsplan 2017, planlægning og evaluering 
- Ryttermærker: Mail vedr. interesse for ryttermærkerne - Tager vi næste gang. 
- Fastelavn 26. februar - BELS Venner står for dette arrangement.  
- Distanceridt: Udskydes til 2018, da vi har for mange andre arrangementer i august. 
- Udlejning af ridehus 18.03.17: Agility kommer igen.  
- Aktiv sommer: Hjælperlodder. Jeanette K + Jeanette er trukket som vindere. Biografbilleterne uddeles 
på generalforsamlingen. 
- Lotteri: Gave skal uddeles på generalforsamlingen til den, der har solgt flest lodder. 
- Storstrøms forsikring:   
- Loppemarked: 21. maj. Jane har talt med Brædder. Lions har møde d. 14 og Brædder ringer tilbage 
derefter. 
- Stævner 2017: Stævner er godkendt og lagt på hjemmesiden. 
- Dato ridelejr: uge 32 



 
6. Juniorudvalget  
- Der skal vælges en ny junior repræsentant på generalforsamlingen. 
 

 
7. Miljø 
- Afventer miljøgodkendelse: Vi har fået svar, der skal sendes et par rettelser ind før vi bliver endelig 
godkendt. Tina og Lone ser på det. 
Miljøpolitikken skal underskrives af bestyrelsen. Det er den hermed blevet. 
 
8. Evt. 
Michael kigger på en nøgleboks, så vi ikke hele tiden skal finde nye gemmesteder. 
Samarbejde i bestyrelsen.  
Hvordan får vi alle til at føle ansvar og føle sig som en del af bestyrelsen. 
Konklusion: Alle skal være bedre til at tage ansvar for opgaverne og for at løse problemerne og være 
med til at tale tingene op overfor medlemmerne, i stedet for at løbe med på alt det negative. 
 
 

Referent: Tina 
 


