
Ekstraordinært Bestyrelsesmøde d. 05.05.17 
 

 
Til stede: Lone, Tina, Marlene 
 
Fraværende: Jeanette, Simon 
Simon er pr. 30.04.17 (formiddag) trådt ind som suppleant for Marie. 
 
1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde 01.05.17.: 
Bestyrelsen afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde i mandags, med kun to punkter. Jeanette K var 
ikke inviteret, da hun er inhabil. Jeanette J, Lone, Tina, Marlene og Simon deltog i mødet. 
 
1. Punktet blev behandlet som lukket punkt pga. personsag. Bestyrelsen har adgang til det fulde 
referat. 
Bestyrelsen VED, at der er en økonomisk konsekvens for klubben, ved at opsige 
opstaldningskontrakterne på Sigurd og Diva. Men ser ingen anden udvej for at genskabe den ro, glæde 
og det sammenhold, der tidligere har præget BELS. 
Samtidig ser vi os nødt til, at bede Jeanette om, at trække sig fra bestyrelsen. Hun har på ingen måde 
handlet efter Bellingegårds klubpolitik eller bestyrelsens forretningsorden. 

 
2. Michael 
Michael har pr. 01.05.17 valgt at trække sig ud af bestyrelsen af personlige årsager. Michaels valg står 
alene og er uden sammenhæng til ovenstående episode, som han ikke har været en del af. 
 
2. Loppemarked 
- Vi har besluttet, i samråd med Henriette, at aflyse, da der kun er 5, der har betalt for stand pt. Vi 
satser på et kæmpe comeback til næste år. 
 
3. Dølle 
Michael og Charlotte har trukket sig helt fra planlægningen. Vi har haft svært ved, at finde ud af, om det 
hele var aflyst eller om vi skulle overtage. 
Tina har talt med Ole Ottosen fra Døllefjelde markedet og det er ikke blevet aflyst.  
Marlene og Tina forsøger at få alle ender til at nå sammen og få hjælpere nok. 

 

Fredag Kørsel (2 biler) Hjælper (5) Hjælper (5) Hjælper (5) Kørsel (2 biler) 
 

8.45 fra BELS 10-12 12-14 14-16 16.00 

Lørdag Marlene 
Henriette 

   
Marlene 
Henriette 

Søndag 
     

 
9.45 fra BELS 11-13 13-15 -------------- 15.00 

 
Henriette 
 

   
Henriette 

 
Heste: Minimax, Bailey, Luna, Laban, Lady, Lolli 
3 runder for 30 kr. - Marlene laver skilt 
 
Referent: Tina 


