
 
 

Dagsorden og referat 
Dato: 07.03.14 Tid: 16.00  Sted: Bellinge 

Emne: Bestyrelsesmøde Mødedeltagere: Tina, Michael, Søs, Anso, Dorte 

Afbud:  

Referent: Lone 
Medbring: Tina finder forplejning  

Forbered: Læs referatet fra sidst og tjek op på, om I har fået gjort det I lovede. Tjek i øvrigt punkterne i gennem for at se, om der er noget I skal 

forberede Jer på. Til vores dejlige nye bestyrelsesmedlemmer: I må gerne overveje, hvad I kunne tænke Jer at arbejde med, hvad kunne I brænde 

for at ændre og hvad er spændende for Jer?  

 

 

Emne 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces/Tid 

(hvordan behandler vi 

emnet) 

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Konstituering af 

bestyrelsen 

Hvem er hvad  

Skal der findes en 

regnskabsfører udenfor 

bestyrelsen? 

Skal vi have udarbejdet 

funktionsbeskrivelser for 

alle 

bestyrelsesmedlemmer i 

stedet for bestyrelsens 

arbejdsfordeling? 

Diskussion, 15 min. 

Tina tager et eksempel 

på 

funktionsbeskrivelser 

med. 

Formand: Tina Leire 

Næstformand: Lone Kastrup Madsen 

Sekretær: Dorte Ploug 

Kasserer: Søs Frydenvold  

Menigt medlem: Michael Carstensen 

(Etablissementudvalgsansvarlig) 

Juniorrepræsentant: Anne Sofie Høst Hansen 

Ansvarsfordeling gennemgås. 

Tina og Lone indarbejder ansvarsfordelingen i 

funktionsbeskrivelserne 

2.  Referat og mødedato Godkendelse af referat fra 

sidst, referat fra 

generalforsamling, samt 

fastsættelse af ny 

mødedato/mødefrekvens 

Underskrives, 5 min. 

Referater kan findes på 

hjemmesiden. 

Godkendt 

Næste møde: 11.4. kl 15.30. Michael tager mad med 

Mødefrekvens: 1 møde månedligt 

Beslutninger, som tages mellem møderne, skal føres til 

referat på næstfølgende møde 



 
 

3.  Forretningsorden Gennemgang af 

bestyrelsens 

forretningsorden 

Underskrives, 5 min. I 

skal på forhånd læse 

bestyrelsens 

forretningsorden 

igennem på 

hjemmesiden. 

Underskrevet 

4.  Økonomi Orientering, herunder 

afregning af lokaletilskud 

og regnskab 

Orientering, 10 min. Tina oplyser at der ikke er penge på kontoen til 

ekstraordinære indkøb.  

Afregning af lokaletilskud skal være indberettet senest 

30.3. 

Ekstraordinært tilskud til materialer skal ansøges senest 

15.3. Det er dog uklart hvilke materialer man kan søge 

tilskud til. Det skal undersøges, om GSIR vil arrangere 

undervisning i de forskellige ansøgnings-og 

afregningsprocedurer 

5.  Bestyrelsesnyt Korte interne meddelelser 

fra hverdagen 

Sikkerhedspolitik, skal der 

gøres noget for at alle 

overholder denne? Bedre 

skiltning? 

Orientering fra 

best.medlemmerne, 10 

min. 

Tina og Lone tager til D5’s årsmøde på hotel Falster tirsdag 

d. 11.3. og til repræsentantskabsmøde i DRF d. 27.4. 

Dorte frisker sikkerhedsreglementet op, evt. med billeder 

som blikfang. Det skal op i A3 format og hænges op 

ridehuset og porten. 

Vi skal re-certificeres og vil gerne også have d-stævne 

certificeringer. Vi mangler hjælpertrøjer. 

Søs spørger på arbejdet her i weekenden, om de vil 

sponsorere hjælpertrøjer. Søs melder tilbage mandag. Tina 

og Lone læser op på de to certificeringer. Tina aftaler en 

dato med DRF. 

Lotte vil fortsat gerne arbejde med Miljøcertificering. 

Michael vil gerne være med. Vi prøver via klubmodul at få 

etableret et mindre udvalg som kan arbejde videre med 

dette. (Tina) 

6. Rideskolen Hvad er status på Grethe? 

Er der noget vi skal ændre 

i forhold til 

undervisningen? Ny 

Diskussion, 20 min. Det vides ikke hvornår Grethe er klar til at undervise igen. 

Vi afventer en melding fra hende. 

Skal vi have en startpakke med velkomstbrochure, 

ridehansker og folder: Din første ridetime. Dorte 



 
 

velkomstprocedure? 

Lukke ridehuset for 

forældre? 

undersøger om der kan fås poser. 

Det er et problem at forældrene blander sig i 

undervisningen, så ungerne ikke kan koncentrere sig om 

hvad underviseren siger. Skal de bortvises fra ridehuset 

eller skal vi sætte skilte op om at forældrene skal tie stille 

når der undervises? Vi prøver først med et skilt. 

Evalueres på næste møde. 

Ryttermærkeprøve afholdes lørdag d. 15.3. Ridehuset skal 

lukkes hele dagen.  

Trec-kursus – der er pt. ikke interesse for det. 

Tænk over om der er nogen som kunne have lyst til at 

undervise. Vi mangler nogen til et introhold tirsdag fra 16-

17. Det kunne også være fint med et junior/voksen- eller 

springhold fredag. 

Fastholdelsespolitik overfor rideskoleeleverne. Det kan godt 

betale sig at prøve at problemløse når vi modtager en 

opsigelse. 

Breddedage: vi vil gerne arrangere breddeaktiviteter igen 

om fredagen fra 17 – 18. vil gerne arrangere ponylege 

fredag d. 21.3.(Kom og prøv) pris 75 kr. pr. gang. 

Sidste tilmelding 19.3. 

 

7. Heste Opfølgning på 

syge/skadede, behandling/ 

Genoptræningsplaner/salg

sheste 

Diskussion, 15 min. Sadeltræning med Pronto. Anso og Dorte vil gerne påtage 

sig opgaven. 

Kessler er udlånt i 14 dage mhp salg 

Nikoline rider Pretty om lørdagen i en periode.  

Vi ordner udstyr søndag og ordner spande. Mødes kl 12. 

8. Rengøring af 

rytterstue, toilet og 

bryggers 

Hvad gør vi fremover? Diskussion, 10 min. Som foreslået på generalforsamlingen vil rengøring 

fremover indgå i staldvagten, så lørdagsvagten rengør 

bryggers og toilet og søndagsvagten rengør rytterstuen. 

Lørdags- og søndagsvagten tjekker samtidig om der er 

vasketøj og sætter en vask over ved behov. Ordningen 

træder i kraft fra næste vagtplan.  



 
 

9. Juniorudvalget Hvad har juniorudvalget 

brug for, for at komme i 

gang? Skal de opdeles i 

Junior- og ungryttere?  

Diskussion, 10 min. Anso vil sammen med Anna sørge for at der bliver sendt 

besked ud til juniorerne via klubmodul. Interesserede kan 

melde tilbage om de vil i juniorudvalget. Opfordres til at 

målrette aktiviteter for de forskellige aldersgrupper. 

10. Rygepolitik Skal klubbens rygepolitik 

revideres? Hvad er 

holdningen? 

Diskussion, 15 min. Der skal strammes op omkring rygeregler, så der ikke 

ryges i portåbninger. Der henvises til gårdspladsen langs 

stalden og på handicaprampen ved smatfolden, hvor der vil 

blive opsat askebærer (Dorte). Ved stævner må der ryges 

på udendørsarealer, men vi kan henstille til, at man viser 

hensyn. 

Skiltning af rygesteder 

11. Aktiviteter Planlægning af 

kommende/ evaluering af 

afholdte 

Diskussion, 20 min. - Fastelavn gik godt. Det var godt at det ikke lå selve 

fastelavns søndag da flere skulle til andre 

fastelavnsarrangementer.  

- Breddeaktiviteter- se ovenfor 

- Stævner – Stævne i pinsen d. 7.-8. juni. Banerne skal 

harves helt ud i hjørnerne og der skal sprøjtes mod ukrudt 

i hjørnerne. Lone er bedt om at sørge for det. 

 Vi arrangerer en arbejdsdag d. 24. maj 

- Aktiv sommer, senest 24. april. Vi tænker over hvem der 

kunne tage det. Tina undersøger mht løn. Vi tager det op 

på næste møde 

- Ridelejre: Miniridelejr 13. -14.9., stor ridelejr fra onsdag 

d. 30.7 til søndag d. 3.8. 

- Elevstævner 

- Rideskoletræf: NFRK, STBR, SGR. Stævne kun for 

rideskoleelever. Udkast udarbejdes af Anna, Søs og Anso. 

Fremlægges senest på næste møde 

- Klubmesterskab lægges sammen med sommerfesten 

- Jubilæum, hvad kan der gøres? Servere champagne. 

Andre gode ideer? 

12. Fremtidsplaner Hvordan går det de 

forskellige projekter? Hvad 

kunne vores nye 

Bordet rundt, 15 min. - Tina: Klubmodul, opdatering af bestyrelsen (hj.side, DRF 

   osv) Salg af udstyr. Nyhedsbrev vedr. nye udvalg. 

Klubmodul har fået en aftale så der formentlig fra juni kan 



 
 

medlemmer tænke sig?  

Ny hestelov? 

Miljøudvalg? 

Hegn havefolden (Jette) 

betales med alle kort 

Arbejdsgruppe vedr. hestelov? Hvad skal der til? 

Vi måler havefolden op mhp. ansøgning om hegn. Lone 

snakker med Anne om vi må inddrage det bagerste stykke 

- Lone: Rideskolen  

- Søs: Jubilæumsstævne 

- Anso: Juniorudvalg og rideskolestævner, billeder af nye 

rideskoleheste til bokslåger 

Michael: etablissement 

Dorte: Opslag m.m. 

13. Hængepartier Opfølgning/ hvor langt er 

de 

Orientering, 2 min - Opsætning af mindevæg  

- ”Fodspor” på staldgang (Michael) 

- DIF – Tilskud til elever/familier, der har brug for 

  økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter (Søs) 

- Magneter til foldtavlen (Tina) 

14. Eventuelt  Orientering Vi afventer svar fra Marielyst Vognmandsforretning vedr. 

flisbunken 

 

 


