
Dagsorden og referat 
Dato: 09.11.2014 Tid: 10.00  Sted: Hos 

Michael 

Emne: Bestyrelsesmøde Mødedeltagere: Michael, Lone, Tina, Anne Sofie og Dorte(kort) 

Afbud: Søs, Vinnie 

Referent: Lone 
Medbring:  

Forbered: Print dagsordenen ud, læs den igennem og forbered dig på punkterne, lav evt. dine egne notater – jo bedre forberedt vi møder 
op, jo bedre kommer vi igennem punkterne og jo mere tid har vi til klubudvikling   

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Referat og 

mødedato 

Godkendelse af referat fra 

sidst og forrige gang. 

. Bestyrelsen: Dorte ønsker at udtræde af bestyrelsen. Vi indkalder 

suppleant Vinnie som medlem til bestyrelsen. 

- Referater er ikke med. 

- Næste møde er fredag d. 19.12. kl. 18. 

2.  Økonomi Orientering/diskussion - Vi bruger mange penge på dyrlæge i øjeblikket 

-Vi har ikke fået regning på grus endnu 

- Vi har betalt en del regninger 

3.  Rideskolen Diskussion - Springning: vi har skiftet underviser til Malene  

- Vi vil gerne have flere elever 

- Grethe vil gerne af med fredagseleven. Det er aftalt med hende at hun 

selv snakker med eleven om hun kan flytte til et andet hold. Det er ikke 

muligt at finde en anden underviser 

4.  Heste Opfølgning på 

syge/skadede, behandling/ 

Genoptræningsplaner/ 

salgsheste 

- Leander- Casper skal se Leander igen 

- Pronto- skal have massage 

- Vi har endnu ikke hørt fra forsikringen vedrørende Kessler 

- Der er taget gødningsprøver d. 2. november og givet ormekure d. 7. 

november. 



5.  Personale Diskussion - Lone, fridage 19-21/11. Vi prøver at lægge det på Facebook gruppen. 

- Vi sørger for sikkerhedsfodtøj til Lone (stald) 

6.  Aktiviteter Afholdt rideskole stævne 

Julestævne, 

Klubmesterskab, 

Julefrokost/Julehygge 

- Rideskolestævnet gik godt. Der var mange positive tilbagemeldinger 

- Dato 6.december, Anso sørger for udarbejdelse af opslag (spørger Anna) 

- Holdridning slået sammen. Fællesklasse for privatryttere sidst (Pas-de-

deux), herefter rideskoleklasser. Familie-trillebørsagility, Familieklasse for 

børn, pakkeleg mens der er spisning. 

- Hestepærebingo, kostumeridning (bedst juleudklædning) 

7.  Klubudvikling Kan vi ændre på vores 

opstaldningsprincip 

 

Rideskole 

- Hvad vil folk have for deres penge? 

- Indkalde til et staldmøde lørdag d. 15.11. kl. 11. 

  

- Grovfoder/fuldfoder, hvad skal hestene have? Evt. foderberegning ved 

Maria. Tidsplan: foråret 2015. Tina er tovholder 

 

- Hjælpere på intro/mikrohold, så vi kan reklamere med, at forældrene ikke 

behøver at kunne noget. Gulerod? Ekstra ridetime? Hvordan vil vi gerne 

have at de modtager eleverne?  Mail via klubmodul. Lone ansvarlig 

- Forældreopslag – hvad kan man bruge tiden på mens børnene rider? - 

Vandreruter i skoven - rytterstue med wifi–Lone ansvarlig 

8. Eventuelt  - Spørgeskema, afventer DRF 

- Michael sørger for rengøringsredskaber af en ordentlig kaliber 

- Michael sørger også for lys så vi kan finde leddene  

-Helle, Camillas mor, sættes til at købe rengøringsmidler og toiletpapir 

 

 

 
Hængepartier fra tidligere, der ikke er klaret:  

Dem gider vi ikke bruge mødetid på (kun hvis der er ny information!), da der er taget beslutning om dem. De slettes fremover når de er 

klaret! 

 

- Løsøreforsikring (Tina): Hos Tryg 200,000, selvrisiko på 5000,- pris pr. år 2151,-! det er kun for rideskolens udstyr 

- Miljøudvalget v. Dorte. 

- Klubtrøjer, Michael følger op. 

- Rideskoletræf, Tina læser korrektur og sætter billeder ind når hun har fået datoerne fra juniorudvalget. 

- BELS’s venner på hjemmesiden, Dorte tager det med i mail til Kirsten. 



- Opsætning af certificeringsdiplomer (Tina) 

- ”Fodspor” på staldgang (Michael) Michael får fodspor af Lone. Sættes på efter staldnedvaskning. 

- DIF – Tilskud til elever/familier, der har brug for økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter, Søs 

- Michael: Jernpladen ligger stadig fast, men den jernplade der lå i den store boks – nr. 24, er væk, er desværre ikke fundet.  

- Anso: Billeder til bokse og hjemmeside?  De skal bare printes ud og hænges op. Bliver hængt op efter nedvaskning af stalden  

- Hegn havefold: Sidste stykke af haven med er ok med Anne. Michael måler op og vil gerne indhente tilbud hos BP Hegn. 

 
Idéer/fremtidsplaner 

- Skaf et nyt medlem og vind en præmie?  

- Udfordre hinanden til at nævne 3 gode ting om bels, juniorudvalget skal starte en konkurrence/PR-stund.  

- Talenthold, gemmes til efter sommerferien sammen med SFO2.  

- Hjallerup rideklub, kik på sponsorfolder fra Hjallerup rideklub, ny ridebanebund 150.000,- (stabilgrus over græsniveau, punkt støbning 

af kant + dæklag)  

- Jette er frisk på at søge div. fonde, fx samvirke, Nordea m.fl.  

- Sponsoropslag, den der får flest sponsorer vinder en gave, fx 10,- kr. pr. starter, årsag ponylandsstævne (B-stævne) i 2016 eller 

certificeret stævneklub? 

- Frivillighedstjek.dk se venligst når i har tid. 

- Michael har tilladelse til at gå amok på klipperen, der p.t. er i stykker.  

- Lone/Tina: Klubaften med kost og motion sammen med Ansos mor. Skal vi danne en løbeklub? Gåklub? Gå med hest klub? Udskydes 

til efteråret. 

 

- Hvert bestyrelsesmedlem præsenterer en idé eller et tiltag. Søg gerne inspiration på nettet og i andre klubber - Hvad skal der til, 

for at det bliver udført/implementeret i klubben. 

* Velkomstposer: velkomst brochure + sikkerhedsregler + lidt guf samt velkomstposer til pensionærer med staldkontrakt m.v. 

* En pose med gulerødder og ønske om held og lykke til dem der skal til stævne 

* Billeder på bestyrelsesmedlemmerne der hænges op 

* Kontakt til DRF-breddeudvalgsformanden (Helen). Hun vil gerne sammen med Anja Hejnsen være med til at udarbejde et 

spørgeskema til medlemmerne og efterfølgende holde et ”klubseminar”/visionsdag for medlemmerne. DRF sørger for udformning af 

spørgeskemaet og udsendelsen til medlemmerne, de skal blot have nogle spørgsmål og mailliste. 

* Sponsorstævne som julestævne, Hanherred Sportsrideklub, hestepærebingo, kostumeridning, store pudsedag for juniorudvalget, 

rid for dommer, dressur- og springkurser, klubaftener pr. kvartal 


