
Bestyrelsesmøde d. 13.06.17 

  

  
Til stede: Tina, Marlene, Lone. Simon fra kl 19 
Fraværende: Jeanette 
  
1.Samarbejdet i bestyrelsen 
Som bestyrelsesmedlem er man valgt af medlemmerne til at varetage klubbens interesser. Hver 
eneste gang et bestyrelsesmedlem handler ud fra egne interesser i stedet, så skader det klubben 
og især den øvrige bestyrelse. 
Oplever man, som bestyrelsesmedlem, andre medlemmer være utilfredse, så er man simpelthen 
nødt til at orientere den øvrige bestyrelse om det og løse tingene i fællesskab. 
 
2. Organisation/fremtiden: 
Vi må desværre indse, at flere af de medlemmer, der har været i klubben det seneste år, virkelig 
har gjort stor skade. Selvom bestyrelsen besluttede at smide nogen ud, har alle løgnehistorierne 
skabt så stor mistillid alle medlemmerne imellem og også til bestyrelsen.  
Bestyrelsen er endnu engang blevet tillagt kedelig motiver, som der overhovedet ikke er hold i. 

 
Endnu engang må vi have en snak om hvad vi nu gør. Motivationen er, hos flere 
bestyrelsesmedlemmer, helt væk. Flere er kede af det og ønsker ikke længere at bruge så mange 
frivillige timer for derefter at blive trådt på af andre og tillagt kedelige motiver. 
 
Hængepartierne i bestyrelsen bliver større og større, da vi hele tiden skal bruge tiden på konflikter 
eller brandslukning. Når man ikke længere er motiveret og samtidig er enormt ked af det, så har 
man heller ikke lyst til at være på Bellingegård, længere tid end højest nødvendigt, og så vokser 
hængepartierne endnu mere. 
 
Det er ærgerligt og trist, at vi skal bruge tiden helt forkert og ikke kan bruge den på at forbedre 
klubben og etablissementet i stedet. 
 
Hvilke muligheder har vi nu? 
På sidste ordinære bestyrelsesmøde aftalte vi, at skrue ambitionsniveauet helt ned, hvis ikke der 
kom flere frivillige, alligevel blev vi presset til at holde stævne og vi bliver også presset til at 
arrangere ridelejr. Heldigvis blev det et super godt stævne, men igen kun fordi Tina tog sig af at 
være tovholder og være primus motor på opgaven. Dog var der flere hjælpere til at klargøre dagen 
før og BELS var super flot og præsentabel som altid. 
Skal vi indkalde godset til et møde? Er opgaven simpelthen blevet for stor til at kunne drives på 
frivillig basis? 
Stedet trænger i den grad til en overhaling og det er ikke en opgave, som vi længere kan varetage 
på frivillig basis. 
Ridehuset trænger til at få renoveret barrieren, bunden er slidt op, portene er skæve, stalden er 
ikke malet i årevis og vi har hverken tid eller råd til selv at sætte stedet i stand. De ydre rammer er 
også i forfald, portene på laden, maling af gavlene, utætte tagrender osv. Det er et dårligt 
udgangspunkt for at tiltrække nye opstaldere eller elever. 
Vi er ligeledes blevet pålagt mere og mere fra godset, f.eks. skal vi selv aftale med forpagteren, 
hvornår der skal gødes og sprøjtes for ukrudt.  
Vi lejer græsfolde, ikke ukrudtsfolde. Vi skal selv sørge for at køre halm ind. Vi skal kontakte 
godset for at få skubbet mødding op osv.  
Vi skal som frivillige også varetage ansvaret for en ansat, som vi skal holde i arbejde samtidig med 
at vi skal passe vores eget arbejde. 



Er det muligt at lukke elevskolen og kun have privatopstaldning, stævner og andre arrangementer? 
Tina synes ikke, at det er tilfredsstillende at drive elevskole, når det gøres halvt - Hermed menes, 
at når der er elevskole, skal der være tid og overskud til at lave en masse arrangementer for dem 
(ridelejr, elevstævner, ryttermærker, breddeaktiviteter og alt muligt andet, som vi tidligere har været 
enormt gode til) 
Lone går ikke ind for at nedlægge elevskolen.  
Skal vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling og lukke klubben? 
Hvor længe kan vi blive ved med at køre med frivillige til undervisning? Skal vi ansætte en 
underviser? 
Hvad gør vi med stalden? Selvpasning? Fuldpasning? 
Beslutning:  

1. Vi aftaler et møde med godset 
2. Afdækker priser /ydelser andre opstaldningssteder (Marlene) 
3. Undervisningspriser (Marlene) 

 
3. Mail fra Jeanette K: 
Kære bestyrelse 
Jeg undre mig over, at jeg endnu ikke har modtaget mit depositum tilbage, da nøglerne er afleveret 
og boksene er ordnet. Så jeg har en forventning om, at jeg modtager pengene hurtigst muligt. 
Jeg er blevet klar over, at der til jeres stævne, blev en deltager spurgt af en bestyrelsesmedlem, 
om Louises tilstedeværelse da der skulle hentes kritik. 
Så vidt jeg ved er jeres stævner ikke lukket og skulle dette være et tilfælde er Louise stadig 
medlem af klubben og derfor ret til at komme. I cafeen kunne man lægge byttepengene på disken i 
stedet for, at kaste dem efter hende når hun handler der. 
Ved at der er sandsynlighed for, at der bliver sagt  disse ting ikke er sket forlægger, men selv om 
man ikke kan li et menneske, kan man godt behandle dem pænt eller bare neutralt. 
Med venlig hilsen 
Jeanette Koch 
  
Kære Jeanette 
Det er udelukkende på grund af tidsmangel at der ikke er tilbagebetalt depositum. Ydermere skulle 
vi først afholde et bestyrelsesmøde for at diskutere, hvorvidt vi skulle opkræve et beløb for det 
wrap, som I har afhentet efter I fraflyttede, men vi er nået frem til, at det gider vi ikke bruge tid eller 
energi på. Pengene vil blive overført hurtigst muligt. 
Vores stævner er bestemt ikke lukkede og vi vil i den forbindelse orientere dig om at det 
udelukkende var et spørgsmål om, hvor længe Louise ville være der og kun opstod på 
foranledning af et andet medlem, som ikke følte sig godt tilpas ved at ride, mens Louise var til 
stede.  
Der var således ingen fra bestyrelsen, der forlangte at Louise skulle forlade stedet, eller ikke måtte 
være der. 
Med hensyn til hvad der er foregået i cafeen, henviser vi til Bels’ venner. 
  

  
Følgende punkter behandles afhængigt af beslutningen fra pkt. 2 på dagsordenen og hvis tiden 
tillader det. 
 
4. Personale, undervisere, rideskole 
- Nicolai opsiges (Lone udfærdiger opsigelsen) 
- Heste: Movie (tidligere aftalt skulle sælges og sættes til 19.500 kr.) 
- Rideskole efter sommerferien 
 
5. Pensionærer, etablissement mm. 



- Pasning af hestene i sommer. Der skal laves kikseplan, privathestene skal på.  
- Gødningsprøver er ikke blevet taget. 
- Vandingsanlæg: Tina har efterhånden rimelig godt styr på anlægget og har taget mod til at kravle 
op på stigen og skifte et par af dyserne, så de alle virker pt. 
- Ferierytter: Vi må have en snak med Merethe, så hun ikke lover mere end vi kan holde. Husk at 
rykke Merethe for penge for friluftsrådet. Regning til ferierytter. 
- Havefolden skal gerne sprøjtes. Tina spørger Westager om vi kan få noget sprøjtegift. 
 
6. Aktivitetsplan 2017 
- Stævner 2017: Pinsestævnet gik rigtig godt og vi har fået stor ros fra rigtig mange. 
- August-stævnet:  Der er godkendt dressur lørdag og spring søndag. Tina kan ikke være der om 
lørdagen. Springrytterne skal hjælpe til.  
- Ridelejr: uge 32 - skal der afholdes ridelejr? Jane vil stå for mad. Camilla foreslår, at de små har 
2 dage (hvor de store hjælper) og de store 3 dage bagefter. Marlene vil gerne stå for de små, Tina 
og Lone for de store. Pris: 720,- for de små (4-7 år)  og 1080,- for de store (8-90 år) 
- Sommerafslutning:  
- Hjælpertur: d.02.09.  
- Klubmesterskab: udsættes  
  
7. Miljø 
- Vi har nu fået skiftet alle bure på foldene til lukkede containere, hvilket reducerer spildet af 
frøgræs helt enormt. 
- Vandkopper på sommerfoldene. Marlene har undersøgt priser. ca.800 m, vandføring ca. 11.000, 
vandkopper 15 stk. 750 kr for minigraver m. 3 skovle. Gå i gang. 
  
8. Evt. 

  
Referent: Lone 
 


