
Referat fra bestyrelsesmøde d. 16.09.15 

Til stede: Tina, Michael, Jane og Lone. Paw er inviteret med til mødet (punkt 5, som vi starter med). 

 
Fraværende: Helle, Camilla 
 
1. Godkendelse af referat:  mødet d. 16.6.15 samt d. 24.07.15. 
 
2. Bestyrelsen 
- Brev fra Hanne. Hanne har valgt at træde ud af bestyrelsen. Det betyder, at Helle træder ind som 
medlem af bestyrelsen, hvis hun er interesseret. Lone spørger Helle om hun er interesseret. Vi står 
uden kasserer. Tina har bogført frem til d.d. men mangler at få rettet fejlposteringerne fra 1. januar til 
dd. Det vil Kirsten komme og hjælpe med i morgen.  
Paws kontrakt kigger Lone og Tina på i weekenden. Jane kommer til at stå som kasserer. 

 
3. Økonomi: 
- Gennemgang af regnskab (Tina) – Der opfordres til mådehold 
- Inkasso og skyldige medlemmer. Vi har stadig skyldige medlemmer. Der sker ikke noget fra 
inkassofirmaets side. Tina kontakter inkassofirmaet. 
- Penge fra Aktiv sommer og stensamling sidste år. Vandingsanlæg med vandopsamling vil blive til 
gavn for alle. Vi starter med 10 vandtanke (ca. 4500,-). Michael sætter det i værk.. Der bevilges 2000,- 
kr til Paw til skabsvæg. 

 
4. Klubudvikling: 
- Sponsoraftale klub-liv danmark, Helle orienterer. Udsættes til næste møde. 
- Frivillig-liste, mail eller facebook. Lone laver listen. 
 
5. Personale, rideskole, pensionærer, etablissement mm.: 
- Riste i bokse, der mangler stadig - Michael overdrager jernplade og mål til Jane 
- Valle’s krybbe. Valle bør have en større krybbe – Paw skifter den.  
- Lys løbegang.Det virker ikke . Michael kigger på det. 
- Brædder, barrieren (porten) Michael 
- Bund ridebane. Tina undersøger endnu en gang bundpriser/forhandlere mhp ansøgning af 
sponsormidler 
- Hegn havefold, mail fra godset, ny opmåling mm. Kurt vil alligevel gerne have mulighed for at sætte 
fasaner ud på det bagerste stykke så det må vi alligevel ikke bruge. 
Plan: Michael snakker med Nils om hvornår der kan sås græs. Hvis det skal være i efteråret, skal 
hegnet pilles ned nu. Ellers kan vi bruge folden i vinter og etablere nyt græs i foråret. Tina undersøger 
hvilken aftale der er lavet med godset. 
- Lone er stoppet i stalden pr. 31.8. og Paw er ansat på 25 timer pr. 1.9. 
Der er ikke timer nok til at Paw kan nå det han vil. Han vil gerne have hjælp til at trække hestene ind om 
eftermiddagen, så han kan nå noget mere i hverdagen. Det er ikke en mulighed idet der ikke er folk til 
det. 
Paw oplyser om, at det er muligt at købe vasket grus på sukkerfabrikken efter roesæsonen. Om muligt 
kan man få roe-traktorerne til at læsse det af på hjemvejen. Måske Michael West kan gøre noget. Der 
følges op på ovenstående når tiden nærmer sig. (februar - marts). ansvarlig Michael 
- lukning af sommerfoldene. Hestene træder græsset op fordi der er kommet så meget regn den sidste 
uges tid. Vi lukker sommerfoldene.   
Hvis hestene skal på vinterfoldene ville det være rart at hestene fik kasser i burene og net over. 
Ansvarlig: Michael 
Løsdrift af halmballer. Paw forlægger ide til halmhuse. Det vil kræve ekstra grus. Paw kender en, der 
har en grusgrav.  Undersøger muligheden for et sponsorat. Det vil kræve 40 baller =  



10.000 kr. Det bliver for dyrt. Det vil blive bedre at bygge en bjælkehytte. Vinteren kan bruges til at 
samle materialer. Ansvarlig: Michael 
- Staldmøde: fodring af privathestene, obs. lukkede foderspande og tønder, lorteopsamling i ridehuset 
og på udendørsarealet, køb af foder. Onsdag d. 23.9. kl. 18.30. for parter og privatryttere. 
- Løsøreforsikring - Jane overtager. Tina sender relevante mails. Hos Tryg 200,000, selvrisiko på 5000,- 
pris pr. år 2151,-! det er kun for rideskolens udstyr – det er gamle priser fra et forældet tilbud. Jane 
indhenter nyt tilbud. 
- Registrering af fodervirksomhed-  status. Vi beslutter at der alligevel ikke sælges foder til pensionærer 
idet det er uoverskueligt at skulle registreres som fodervirksomhed. Tages med på staldmøde. 
- Heste, herunder Bobby og Laban. Torben har lovet at komme i løbet af et par dage og bytte Bobby til 
en anden - det er over en uge siden. Laban er taget ud af rideskolen. Det er ikke afgjort hvad der skal 
ske med ham.  
Det fungerer ikke med Bella-mi. Hun gider ikke at gå fremad, heller ikke med trækker på.  
Luna er sur og bider. Vi skal have undersøgt om hun går med en skjult skade eller om hun bare keder 
sig, da hun kun går med introryttere. 

 
6. Information til medlemmerne 
- Vi skal være bedre til at skrive ud. Det er nemt at bruge mailsystemet på klubmodul 
-  Ansvarsfordeling skal revideres på næste møde  
 
7. Aktivitetsplan 2015, planlægning og evaluering 
- Intromærker, kursus for børn og forældre, ny dato? (Lone og Tina) 
- Rideskolestævne (julestævne) d.12.12. Skal der laves julefrokost i år? Eller julearrangement. Tages 
med på staldmødet.  
- Banko - Når noget aftales er det den enkelte, der har ansvaret for at uddelegere opgaven- husk at 
læse referatet fra bestyrelsesmødet. Det var en god aften for de, der kom. Pausen kom lidt tidligt.  
- TREC: Anna har arrangeret et TREC stævne og skaffet sponsorer. Det afholdes søndag d. 18.10. 
klub- og distriktstævner 2016. Tina og Lone kigger på dato. 

 
7. Evt.: 

• juniorudvalget. Det fungerer ikke. Der sker ingen arrangementer. Det besluttes at spørge 
Camilla, om hun ikke gider juniorarbejdet. Skal der støttes op omkring det og i så fald, hvem gør 
det? Lone snakker med Helle og Camilla. 

• Undervisermøde d. 26.9. kl. 10. Tina og Lone laver program. 
• Oversigt over klubmestre gennem årene. Vi kigger referater igennem for at se hvad vi kan finde. 

Tina og Lone 

 
Referat Lone 
 
 
 

 


