
Referat bestyrelsesmøde d. 07.01.17 

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

Fraværende: 

 

1. Godkendelse af referat:  31.08.16 + 05.10.16 + 21.10.16 - Godkendt 

 

2. Organisation 

- Hjemmeside: Referaterne skal gennemgås og lægges på. - Marlene læser igennem og lægger 

dem på bestyrelsens gruppe til godkendelse.  

- Ønskeliste - Hvem kan undersøge hvad? Marlene laver dokument. 

- Generalforsamling 2017 - Torsdag 23/2-17 - Tina kontakter Marianne Flormann og forhøre sig 

omkring foredrag. Klubben betaler foredraget. Der vil så være fælles spisning bagefter og derefter 

generalforsamlingen. Tina laver indkaldelsen til generalforsamlingen.  

- Jule/nytårshilsen sponsor - Er sendt ud til dem der har skilte hængene i ridehuset.  

 

 3. Økonomi 

- Regnskab fra 01.01.16 - 31.12.16: Tina laver en aftale med Kirsten om at få lavet årsregnskab. 

- Ekstraordinært tilskud til materialer, bevilget af kommunen 10.000 kr.: Spring er indkøbt og Tina 

har søgt om tilskud. 

 

4. Personale, undervisere, rideskole 

- Heste: Bonus - Lone kontakter Elis omkring en gang massage. Bonus sættes til salg, når hun er 

tjekket igennem. Lucky sættes til salg 8000 kr. Luna - Der ringes til Casper D.  

- Paw: Arbejdstid/ferie – Paw sættes op i tid, da han ikke kan nå alt sit arbejde.  

- Elevskolen: Onsdagshold - vi lægger hovedet i blød om hvad pokker vi gør.  

- Hjælpere: Det er ikke fair når hjælperne melder fra midt i en sæson. Det stille underviserne i en 

rigtig dårlig situation, da eleverne er sat på holdene ud fra, at der var hjælpere. 

Jeanette snakker med Caroline, Jeanette og Louise.  

 

5. Pensionærer, etablissement mm. 

- Skabe i stalden? Er de sidste låger skåret? Lister til skilte? - Michael skærer lågerne. Michael 

finder nogle lister til skabene til skilte. 

- Hegn smatfold: Skal pilles ned.  

- Telefonliste parter og pensionærer: Tina laver en ny liste.  

- Lys på løbegangen: Michael skifter pæren.  

- Facebook gruppe: Bliver ikke oprettet. Den gruppe vi har nu er kun for medlemmer og der bliver 

ryddet op i den, hver gang et medlem udmelder sig. 

- Bagerste port i lille stald: Michael snakker med godset  

- Strøm havefold: Michael snakker med Godset.  

- Brugen af halm og frøgræs: Der skal betales hvis der bruges halm når det ikke er incl. i boksen. 

For spise halm skal der betales 15 kr. Pr..mdr. Ønskes der frøgræs til boksene skal der betales for 

dette og det er til wrap prisen. 

- Betalte vagter: Der er to vagter der skal sælges og de bliver lagt op på Facebook gruppen. 

- Trillebør store stald: Tina kigger på trillebør  

- Lortehuset, væg og lys: Jane ringer til Tryg og spørger til at hvordan vi er dækket. Michael 

spørger om lys og Marlene spørger Martin om han vil lave lys indvendig. 

- Baneplaner: Det blev aftalt sidst, at Michael kontakter en smed for at få kigget på planeren? 

Michael lover at læsse den og køre ud og få kigget på den og han forhøre sig om pris før den bliver 

lavet og får det på skrift,  



- Nyt ridehus: Hvad skal der til? Der skal indhentes tilbud på de forskellige ting. Og Marlenes mor 

og stedfar vil gerne hjælpe med at lave en beskrivelse. Marlene laver en listeplan.  

- Maskiner: Service? Michael høre Jan. Traktor? Staldcat? - Michael undersøger og ligger tilbud 

op. - Staldcat dims er bestilt.  

- Vandvarmer/møntindkast: Jesper har to men der skal lige være styr på nogle nøgler. Og Marlene 

høre Martin gider kigge på strøm til tørretumbler. 

- Staldmøde:18/1-17 kl. 17.00 - Tina indkalder.  

Punkter til staldmøde: 1. Omgangstone/mobning, 2. Halm/Frøgræs 3. Wrap 4. Staldvagter (pris) 5. 

Foder/middagsfodring,  

- 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 - Vi har efterfølgende aftalt, at Michael tager en snak 

med godset - Hvad er status på det? - Michael skal ringe til Godset mandag kl. 10 og forhøre sig 

om riste, porten i lille stald og forhøre sig om strømmen i ridehuset.  

 

6. Aktivitetsplan 2016, planlægning og evaluering 

- Ryttermærker: Mail vedr. interesse for ryttermærkerne - Tager vi næste gang. 

- Fastelavn 26. februar - BELS Venner står for dette arrangement.  

- Distanceridt: Marlene kontakter Anita og aftaler et møde.  

- Udlejning af ridehus 18.03.17: Agility kommer igen.  

- Aktiv sommer: Hjælperlodder. Jeanette K + Jeanette er trukket som vindere: Nogle skal finde ud 

af om gavekortene er udløbet. Jane tager den opgave. 

- Julestævne/Sponsorstævner d. 3/12-2016: Status:  

- Storstrøms forsikringe: Ringe aften sidst i januar. Tina laver en mail og sender den ud.  

- Loppemarked: 21. maj. Jane tager det første møde med dem for at få en aftale i hus. BELS 

venner er med og Jane følger op.  

- Stævner 2017: Stævner er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

- Dato ridelejr: Kommer til næste møde.  

- Micro/introhold dag? Venter til senere.  

 

6. Juniorudvalget  

- Marie overtager Juniorudvalget og indkalder dem til et møde - Hvad er status? Tages næste 

gang. 

 

 

7. Miljø 

- Afventer miljøgodkendelse: Miljøcertificeringen er udarbejdet af Tina og Lone. Er sendt ind til 

DRF, afventer svar. 

 

 8. Evt. 

 

Referent: Marlene 


