
Referat af bestyrelsesmøde d. 24.07.15 
Af Tina Leire den 24. juli 2015 kl. 11:08 

Til stede: Hanne, Jane, Helle, Michael, Tina og Lone 

  

Afbud: Vinnie. Vinnie udtræder af bestyrelsen da Emilia skal på efterskole efter sommerferien. Hanne 

indtræder på Vinnies plads.  

  

1. Godkendelse af referat: 06.05.15, samt ekstraordinære møder d. 15.5.15 og 2.6.15. Referatet fra 

mødet d. 16.6.15. godkendes på næste bestyrelsesmøde. 

  

2. Økonomi: - Gennemgang af halvårsregnskab- Inkasso og skyldige medlemmer. Klubben er oprettet 

på Transcom, som er et inkassofirma. Der følges løbende op på manglende betalinger og udsendelse 

af rykkere. 

- Hvordan sænker vi udgifterne, skal Lone ned i tid? Hun har 35 timer og skal ned på 25- 30 timer. Kan 

vi øge indtægterne?- Udvikling/forbedring af etablissementet, hvilke muligheder har vi og kan vi lave 

besparelser samtidig? F.eks miljøforbedringer 

 Michael undersøger vedrørende tanke på ridehuset til regnvandsopsamling 

  

3. Personale, rideskole, pensionærer, etablissement mm.: 

• Opstart af elevskole efter ferien, mail til medlemmer eller blot på hjemmeside? Der udsendes 

mail med opfordring til at henvende sig ved ønske om holdskifte. 

• Riste i bokse, der mangler stadig.   

• Lone har fået besked på, at hun skal give besked, når noget går i stykker.  

•  Status på traktor? Mangler en bøsning som ikke er skaffet endnu 

• Mail fra medlem. Tina redegør for mailen. Vi formulerer et svar i weekenden 

• 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. Der skal beregnes 

ny opmåling. 

• Skal der ændres i Lones arbejdstid i forhold til, hvad klubben har brug for? Klubben har brug 

for at der er delt arbejdstid. 1 time morgen til fodring og udlukning og 4-5 timer eftermiddag til 

mugning vanding, harvning og indlukning. Hvis Lone ikke er interesseret i delt arbejdstid, vil vi 

prøve at få Nils eller en anden interesseret til at tage morgenfodring og – udlukning imod en 

gratis boksleje. 

• Der skal laves en plan over arbejdsopgaver til Lone og Louise indtil hestene kommer på stald. 

Stalden skal vaskes ned i næste uge (Lone). Michael er ansvarlig og vil kontakte Tina, hvis han 

skal have hjælp til at lave en plan. 

• Løsøreforsikring - Hanne overtager. Tina sender relevante mails.  

•  Registrering af fodervirksomhed- Tina og Lone undersøger videre forløb. 

• Opstaldningskontrakter skal underskrives før 1. august. Lægges i rytterstuen med navn på. 

Tina og Lone. 

• Heste, herunder Bobby og Laban- Torben prøver at finde en anden end Bobby. Laban får 

dyrlæge på onsdag kl. 13. Hanko har fået forsko på 

• Vitaminer, Hanne undersøger igen 

 



 

4. Information til medlemmerne 

• Ansvarsfordeling skal på hjemmesiden. Tina lægger den på hjemmesiden 

• Klubtrøjer. Er bestilt 

 

  

5. Klubudvikling: 

• Sponsoraftale klub-liv danmark, Helle orienterer- Helle samler op  

• Lederuddannelse, Guldborgsund kommune: gratis for ungdomsledere. Mail fra kommunen. 

• Visit LF: Det er ikke længere gratis at have oplysninger på Visit LF. Vi vil ikke bruge penge på 

det 

  

6. Aktivitetsplan 2015, planlægning og evaluering 

- Aktiv sommer 

- Intromærker, kursus for børn og forældre, ny dato? (Lone og Tina) 

- Stævner 13.-14. juni og 22-23. august 

- Sommerfest, klubmesterskab og elevstævne 

- Rideskolestævne datoer?  

- Ridelejr uge 32. Jane tager sig af forplejningen 

- Arbejdsdag: 15. august. 

- Banko, d. 04. september. Michael undersøger om han kan skaffe 200-300 stole og borde. Michael 

hænger projektor op hvor sponsorer er nævnt. Lone spørger Carsten om han vil sponsorere grafisk 

opsætning af reklame. Salg af kaffe, slikposer, kage, sandwich, pølser, øl og vand. Helle laver 

bradepandekager, Michael spørger Lotte om hun vil bage kage. Michael undersøger om vi kan låne en 

toiletvogn. Alternativt spørges Anne om hendes toilet må benyttes. Giv Jane besked om hvem der 

spørges om sponsorgaver (Helle spørger i Stubbekøbing). Michael sørger for lyd og walkie-sæt. 

Kaffekander. Penge til slikposer- Jane spørger Bettina. 

- Andet, rideskoletræf, påskehygge, Løb og Rid - Udsat 

  

7. Evt.: 

Michael giver et kursus i brug af nas (network access server) 

 

  


