
Bestyrelsesmøde d. 16. juli 2017 

  
Til stede: Marlene, Jeanette, Tina og Lone 
Fraværende: Simon 
  
1. Møde med godset uge 31 . 
- Hvad foreslår vi? 
a. Godset overtager den daglige drift. Klubben fortsætter med at drive rideskolen og godset 
overtager pensionærdrift og staldpersonale. 
b. Godset spytter nogle penge i at renovere stedet 

 ridehusbund 
 barriere 
 riste i stald 
 porte  
 vandkopper på sommerfoldene 
 Arbejdsopgaver skal minimeres og effektiviseres 
 overtager ansvaret for at vi får sprøjtet og gødet folde, skubbet mødding op, kørt halm ind 

m.m. som førhen 
 5 års handlingsplan i samarbejde med godset.  

Vi kan ikke konkurrere med de øvrige ridecentre når det hele er ved at falde ned om ørerne på os. 
Møde med godset: d. 28.7. kl. 14.30.? Mandag d. 7.8. valgfrit tidspunkt? 
 
2. Koncept  
- Marlene og Jeanette udarbejder et oplæg til et nyt koncept. 
- Kontrakt skal omskrives i forhold til at rettigheder forsvinder ved fraflyt og regler vedr. rengøring. 
 
3. Ridelejr  

 Miniridelejr aflyses.  
 Stor ridelejr fastholdes. Vi starter tirsdag aften med bålhygge og overnatning. Oplysning til 

børn og forældre. 
 
4. Staldmester 

 Skal vi have én ansat som både kan undervise og passe hestene (strø, lukke ud, muge hos 
rideskolehestene)? 

 Kan en pensionær tage weekendvagter? 
 Vi prøver at udarbejde et stillingsopslag (hvad skal der til i timer?) Tina og Lone  

 
5. Grupper på fb/messenger. 
Hvordan skal vi bruge dem? 
Retningslinjer for brug af bestyrelsesgruppen: 

 forvent ikke svar med det samme. 
 Hvis man ikke svarer inden for 24 timer, så samtykker man. 
 Man må gerne skrive en udsættende kommentar, f.eks. jeg svarer i morgen eller lignende 
 Man bør bestræbe sig på at svare. 

 

6. Eventuelt 
 Evaluering af aktiv sommer. Private snupper pengene fra foreningerne. Det er dræbende for 
foreningslivet. 
Hjælpertur 2.9. hvor skal vi hen? 
 


