
Dagsorden og referat 
Dato: 18.09.2014 Tid: 18.00  Sted: 

Bellinge 

Emne: Bestyrelsesmøde Mødedeltagere: Tina, Lone, Michael, Dorte samt begge suppleanter (Vinnie 

og Helle) 

Afbud: Søs, Anso 

Referent: Dorte 
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. 

Referater godkendte. Tidl. Referater skal ”renses” og lægges på hjemmesiden. Vejledningen 

til weekendvagter skal revideres og lægges på hjemmesiden sammen med referaterne. 

2.  Økonomi Orientering/diskussion - Løsøreforsikring (Tina): Hos Tryg 200.000, selvrisiko på 5000,- pris pr. år 2151,-! det er 

kun for rideskolens udstyr, privatryttere skal have deres egen indboforsikring. Traktor og 

bobcat har deres egen forsikringer (kasko og ansvar).  

Vedr. regnskab: Hanne ønsker nyt møde med Kirsten, så hun kan få noget mere hjælp til 

regnskabet. Hanne tager kontakt til Kirsten. Lokale- og aktivitetstilskuddet er kommet. 

3.  Rideskolen Diskussion - Der mangler en underviser til onsdag i Søs’ timer, kl. 16.15 – 17.15 – 18.15. Camilla tager 

de første 2 timer. Anna tager den sidste time indtil vi finder en mere permanent løsning. 

- Springning, starte op i oktober torsdag kl. 18.15. Lene Paaske tager 200,- pr. time, Tina 

undersøger hvad Marlene skal have i timen, i stedet for 75,- pr. elev. 

4.  Heste Opfølgning på 

syge/skadede, behandling/ 

Genoptræningsplaner/salg

sheste 

- Movie: Tina har fået hende handelsundersøgt og der anmodes om forsikring på 20.000. - 

Ma Belle: Er handelsundersøgt, do., prisen skal dog forhandles! (Max 15.000) 

Begge heste bliver forsikret i kongeriget. 

 

- Sølvpil: Skal tilbage til Torben – hvem kan det? Vinnie forsøger at få sin mand til at køre. 

- Klubben har fået en forespørgsel om salg af Lolli, bestyrelsen er enige om at det er svært 

at finde en god 3. pony og vi derfor ikke kan undvære hende i rideskolen. 



Leander: Kasper bliver kaldt ud og skal scanne Leander og Kesler (Tina kontakter Kasper) 

Pronto: går 2 timer om ugen 

Der skal passes på, at Movie ikke bliver ”overbrugt”. Hun går mange timer, da hun er meget 

populær. Hun skal derfor ikke bruges til små elever. 

5.  Personale Diskussion - Kan vi uddelegere flere opgaver til Lone, som jo er lønnet? Tina foreslår at en større del af 

ansvaret omkring hestene bliver flyttet over på Lone (Stald). Det kan være opgaver som 

aftaler med smed, dyrlæge, gødningsprøver og ormekur mm. Michael snakker med hende 

om det. 

6.  Klubmodul Diskussion - Mobil/ Ipad venlig udgave (Tina). Sendes ud til afstemning i Forum, opsætningen koster 

99,- kr. pr. mdr. 

- Forum (Tina):Skal bruges mere og mere og Facebook mindre, da der er nogen der ikke har 

profil på Facebook. 

SLUT MED DAGLIG DRIFT 

 7. Nye idéer og 

tiltag  

Klubudvikling - 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 skal sættes i gang. Tina 

foreslår også velkomstposer til nye pensionærer med staldkontrakt m.v. 

* Billeder på bestyrelsesmedlemmerne der hænges op. 

* Tina har taget kontakt til DRF-breddeudvalgsformanden (Helen). Hun vil gerne sammen 

med Anja Heinsen 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 have forslag til 

spørgsmål og mailliste. 

* Flyer udarbejdes Dorte, Tina sender materiale fra tidligere flyers som 

inspiration/eksempel. 

* Tina har set et sponsorstævne som vi kan prøve at kopiere som julestævne.  

* Øvrige idéer der kom frem: hestepærebingo, kostumeridning, store pudsedag for 

juniorudvalget, rid for dommer, dressur- og springkurser, klubaftener hvert kvartal. 

8.  Sponsorudvalg Diskussion - Hvordan får vi flere medlemmer i udvalget? Vi venter med at oprette sponsorudvalg til 

efter /under klubseminaret. 

Vi skal have spurgt Jette om der er noget nyt vedr. det sponsorat hun har søgt til 

dommerhuse. 



9. Rygepolitik Diskussion - Der skal tages en beslutning og laves information/opslag til medlemmerne. Rygepolitik skal 

nedfældes på papir og hænges op (Dorte) 

10. Kommunikation Diskussion - Forventningsafstemning, hvad er DU god til og hvilke opgaver vil du helst have? Lone og 

Tina vil ikke slå nogen i hoved eller føre ”kontrol” med om uddelegerede 

arbejdsopgaver/ansvarsopgaver bliver gjort/udført, det er bedre at sige fra end at sige til og 

ikke for gjort tingene.   

11.  Gruppearbejde Diskussion - Ting til spørgeskemaet: stald, faciliteter, priser, undervisere, bestyrelsen, anbefaler du 

klubben til andre? Hvordan ser du klubben om 5 år? Hvad synes du vi skal gøre mere af i 

klubben? 

12. Eventuelt   

 


