
Referat bestyrelsesmøde d. 21.10.16 

Til stede: Jane, Jeanette, Marlene, Tina, Lone, Michael 

Fraværende:  Marie (ferie) 

 

1. Godkendelse af referat:  31.08.16 + 05.10.16 

 

2. Organisation 

- Samarbejdet i bestyrelsen: Kort snak om, hvordan vi får hjulpet hinanden, bakket op om hinanden 

og står sammen som én enhed, når tingene er svære. Ingen mudderkast, men konstruktive forslag. 

- Hjælp med det vi kan, bak hinanden op og byd ind, men tag kun det I kan nå/gøre og vi skal være 

bedre til at prioritere.  

- Miljøcertificering - Brandærgerligt - Vi var næsten i mål, men så kom andre projekter og Paws 

sygdom i vejen. Tina håber at få tid til det snarest, men det kræver hjælp til andre opgaver. 

- Hjemmeside: Tina prøver at følge med og få opdateret efterhånden som hun støder på ting, der 

skal rettes. Hun vil meget gerne have, at både bestyrelsen og medlemmer retter henvendelse, hvis 

de støder på noget, der mangler opdatering.  

Hun er gået i gang med at tilrette betalingssiden og oprette flere holdgrupper, da mange 

medlemmer har svært ved at finde de ydelser, de skal bruge. Eks. holdgruppen, der før hed 

pension er nu opdelt i 4 holdgrupper, der hedder: Opstaldning - Bokse, Opstaldning - Wrap, 

Opstaldning - ekstra ydelser og Opstaldning - Tomgangsboks.  

Det bør nu være lettere, for vores pensionærer, at finde det, de skal bruge. Ønsket er, at det 

samme bliver lavet for undervisningen, så elevernes forældre lettere kan finde de rigtige ydelser. 

Det er et stort arbejde, da alle medlemmer, som er tilknyttet en ydelse, skal flyttes over på de nye 

grupper, før de gamle kan slettes. Alle pensionærer er flyttet til de nye. 

- Clumeo, nyt medlemsmodul: Er klar til at gå i luften og vi har fået en oprettelsesguide. Tina har 

dog visse forbehold.og har bl.a stillet spørgsmål til Clumeo om, hvordan medlemmer afmelder sig 

hold og hvordan vi kan opkræve medlemmer, hvis de ikke har dankort. Vi afventer svar. 

 

 3. Økonomi 

- Regnskab fra 01.01.16 - 30.09.16: Der er et pænt overskud pt. Vi kan håbe, at der er nok til at 

betale alle forudsete, men også uforudsete udgifter til vandprojektet på vinterfoldene. Der står pt. 

163.171,24 i banken, da vi lige har fået udbetalt 2. rate af tilskuddet fra kommunen. 

 

- Ekstraordinært tilskud til materialer, bevilget af kommunen 10.000 kr. (Marlene og Marie): Har vi 

hørt fra Carlsbergfonden? Fristen for at indsende bilag til kommunen er d. 01.12.16. - Vi har 

besluttet at vi køber mere spring materiale. 

 

4. Personale, undervisere, rideskole 

- Vi mangler stadigvæk sadler, Wintec500 kombi str. 38 eller 40 til Ma Belle/Bonus, Minimax, 

Quinty? Stigremme?  

- Hvordan er Paws situation?:Han forventer at være tilbage mandag d. 31/10-16 - Bolette har 

tilbudt at foder og lukke ud i uge 43 og det har vi sagt ja tak til.  

- Udmugning: Hvem, hvornår? Mini max, Quinty, Frode, Geisha og Bonus weekenden uge 42. 

- Riste: Michael fræser ud, så ristene kommer til at ligge ordentligt og følger op på om der er styr 

på dem alle sammen. - Kigger på det i uge 43 

 

5. Pensionærer, etablissement mm. 

- Arbejdsdag: Nedtagning af hegn folde, dressurhegn ind, rengøring ridehus mm. - lørdag 29/10-16 

- Tina sender noget ud.  



- Havefold, Høhække: Hvor langt er vi? - Børge har skrevet om at det er ved at være klar til de 

sidste pæle og Michael skriver til Børge om at få hegnet det hele ind da Godset har givet os lov til 

at bruge hele haven. Høhække - Jane er godt i gang med at få fat i container.  

- Gødningsprøver: Vi håber på at Paw er tilbage og kan tage opgaven. 

- Ridehus: Dysser, der drypper. Planering af bund (ansvarlig, hænger fra sidst).: Michael vil gerne 

kigger på dyserne søndag. Michael kontakter en smed for at få kigget på planeren. 

- Halmhus: Vi har fået lov til at få halmhuset til ridehus, men det kræver en del før vi kan komme 

dertil. Tina skriver til godset for at alt på det rene.  

- Vinterfolde: Strøm til vandkopper, render, der er sunket - Vi laver det færdig d. 5-6 november og 

håber at Martin kan deltage. Michael sørger for isolering af vandrør i ridehuset. 

- Maskiner: Opsamling fra sidst: Michael rykker Morten vedr. service. 

- Vandvarmer/møntindkast: Marlene skriver til Jesper om han evt. have en møntindkast 

 

6. Aktivitetsplan 2016, planlægning og evaluering 

- Ryttermærker: Mail vedr. interesse for ryttermærkerne 

- Udlejning af ridehus 30.10.16 

- Aktiv sommer: Hjælperlodder. Jeanette K + Jeanette er trukket som vindere 

- Julelotteri: Jane bestiller lodder: De er bestilt og de kommer om ca. 2 dage. 

- Julestævne/Sponsorstævner d. 3/12-2016: Ansvarlig : Tina, Marlene og evt. Marie  

- Idéer fra Jesper: Michael snakker med Jesper om at arrangere en juletur op til gågaden, hvor 

rideskoleelever og medlemmet kan være med og få solgt julelodder. 

Vi prøver at arranger en ringe aften for storstrøms forsikringe for at skaffe penge til klubben. 

- Loppemarked: Tina har fået en henvendelse fra Lions Club. De vil gerne mødes og tale om, at vi 

afholder vores loppemarked samme dag som dem. Vi skal have en tovholder, der vil holde møde 

med dem. Jane tager det første møde med dem for at få en aftale i hus.  

- Stævner 2017: Tina har indsendt stævneønsker til Distrikt 5. 

 

6. Juniorudvalget  

- Marie overtager Juniorudvalget og indkalder dem til et møde. 

 

 7. Evt. 

- Bels’ venner - Tina har oprettet dem på hjemmesiden med noget beskrivelse og deres vedtægter 

og de er oprettet på tilmeldingssiden også. Der skal dog først reklameres for det d. 01.11.16, da de 

ellers kommer til at betale for meget for medlemskabet. 

HUSK fremover at indsætte miljø som et punkt på dagsordenen og til generalforsamlingen. 

 

Vi vil forsøge at arrangere en micro/introhold dag, men det bliver nok først til januar næste år.  

 

Referent: Marlene 


