
 
 

Dagsorden og referat 
Dato: 09.05.2014 Tid: 17.00  Sted: Bellinge 

Emne: Bestyrelsesmøde Mødedeltagere: Tina, Søs, Michael kommer kl. 17.25, Lone kommer ca. kl. 17.30, 

Anso kommer ca. kl. 18.30-19.00 

Afbud:  

Referent: Dorte 
Medbring: Michael kommer igen med lækker mad  

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. 

 

 

Emne 
Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces/Tid 

(hvordan behandler vi 

emnet) 

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Referat og mødedato Godkendelse af referat fra 

sidst. 

Underskrives, 5 min. 

Referatet er udsendt 

- Vi skal være bedre til at få sat ansvarspersoner på de 

enkelte punkter fremover. 

- Ny mødedato? 30/05 kl. 16.00, Søs sørger for forplejning 

og 13/06 kl. 16.00 

2.  Økonomi Orientering Orientering, 10 min. - Hanne skal i gang, hvad kræver det?  

- Kassererkursus GSIR. Kursus den 2/6 Hanne og Tina 

tager med, evt. snakke med Kirsten, så Kirsten kan vise 

Hanne hvordan det skal gøres. 

- Udlæg fra bestyrelsen. Husk at komme med kvitteringer. 

- Stensamling, hvor meget mangler hos Westager? Der 

mangler meget på de 2 marker, vi skal være min 10 

personer pr. stensamlingshold. Der indsamles sten igen 

mandag, Tina sørger for at sende en mail ud til 

medlemmerne igen. Stensamlere skal have hjælpelodder. 

Lone sørger for at holde status på hvem der deltager i 

stensamlingen. 

- Bankskifte? Nyhedsbrev fra klubmodulet opfordre os til at 

skifte bank til Nordea, da de samarbejder med Nordea. 

Klubben skal have en visadankort, for at vi kan refundere 



 
 

penge m.v. Tina prøver at tage kontakt til Nordea og hører 

ad hvad de kan tilbyde. Tages op på næste møde.  

3.  Bestyrelsesnyt Korte interne meddelelser 

fra hverdagen. 

Orientering fra 

best.medlemmerne, 30 

min. 

- Flot omtale i aviserne vedr. certificeringerne. Rigtigt flot. 

- Michael har fået hjælpertrøjer til stævnerne. En hel 

kasse. 

- Klubtrøjer, vi skal bestemme hvad vi skal have? T-shirt, 

polo trøje og en sweatshirt u. hætte m. lynlås gerne i 

petrol nr. 77 

- Skal vi rykke godset for de rep. de har lovet? Fx 

afskærmning for alliker, rulleport i lille stald, oprydning på 

pladsen ved nedrevet bolig etc. Tina rykker. 

- BELS’s venner på hjemmesiden? God idé, BELS’s venner 

bliver spurgt, Dorte sender en mail. 

4.  Udvalg Hvad sker der i 

udvalgene? Skal de have 

hjælp med noget? 

Orientering fra udvalg, 

15. min 

- Miljøudvalget v. Dorte. Det er ikke kommet så langt, jeg 

tager kontakt til Lotte. 

- Juniorudvalget v. Anso. -  Deres egen ”fane” på 

hjemmesiden, hvem har ansvaret? 

5. Rideskolen Ny velkomstprocedure? 

Lukke ridehuset for 

forældre? 

Diskussion, 20 min. - Vi har fået poser - Er der prøvet at blive printet logo på 

poserne? Tina prøver at printe en pose. Dorte vil gerne 

pakke nogle velkomstposer, men der ikke behov p.t. Vedr. 

guffer, så tager vi det hen ad vejen. 

- Der er lavet opslag vedr. forældre: Har de hjulpet? Det 

må tiden vise. 

- Skal der nye tiltag til? – Opfølgning fra sidst (Talenthold, 

eller hvad vi skal kalde det) Hvordan kan vi gøre det, er 

det dem der har part eller skal det også være for 

privatryttere? SFO2. Vi gemmer talentholdet til efter 

sommerferien.  

- Hvornår starter/er Grethe startet med at undervise igen? 

Ja, hun underviser torsdag og fredag. 

6.  Personale  Diskussion, 10 min. - Det der blev besluttet sidst, er det formidlet videre til 

Lone/pensionærer? Michael kører ud og snakker med Lone. 

Hvornår holder Lone ferie? Ugerne 27, 28, 29, 30 og 31 vil 



 
 

være at foretrække. 

7. Rengøring af 

rytterstue, toilet og 

bryggers 

Hvad gør vi fremover? Orientering, 5 min. - Sidst blev det besluttet, at weekendvagterne står for 

dette. Går det bedre efter det er nævnt i nyhedsbrevet? Ja, 

det går bedre, det var dejligt. 

8. Heste Opfølgning på 

syge/skadede, behandling/ 

Genoptræningsplaner/salg

sheste 

Diskussion, 15 min. - Hvordan går det med beskidte heste i ridehuset til 

undervisningen, er der nogen I har måtte sende tilbage? 

Kun en enkelt er blevet bedt om at strigle noget mere.  

- Kessler: 17. maj har han stået 8 uger. Skal blive stående 

på sygeforld 

- Leander: Har haft dyrlæge den 9/4, skal han scannes/er 

han blevet scannet? Ja, han var fin på scanningen, men 

han var hævet i seneskeden, han bliver stående på 

sygefold, skal sættes sammen med? Må tages hen af vejen 

- Pronto: Tages med til Torben 

- Cola: Paw træner benløft, hvordan går det? Hvordan går 

det med ridningen? Står hos Lotte som selskab til Domino, 

Lotte skal tage beslutning om hun vil købe Cola. 

- Pretty: Det går fint. 

- Ratan? Søs og Anso prøver at lave en aftale med sælger 

- Movie: Sygejournal og forsikring? Tina snakker med 

Kasper, fedtknuder, forsigtig med at spænde gjord. 

- Fanta: Hun er røget tilbage til Torben 

- Bell: Er på prøve, er måske halt! Skal prøves i longe 

- Sølvpil: Camilla prøver ham på onsdag ellers Amalie 

- Indgræsning, folde og wrap? Der produceres kun wrap til 

rideskolehestene i år, pensionærer må selv købe deres 

wrap, det er for dyrt og meget tidskrævende at sælge til 

pensionærer. 

Tina tager kontakt til Poul vedr. sprøjtning mod skræpper. 

Der sendes en mail til pensionærer om, at de fra mandag 

den 12. maj selv skal lukke heste ind. Foldene ved 

voldgraven hegnes ind, det bliver gjort lørdag eller søndag,  

således at privathestene kan græsses ind derned. Der 

bliver sendt en mail til privatrytterne vedr. ændringer i 



 
 

foldtiderne. 

- Gødningsprøver udtages den19. eller 20. maj, det aftales 

nærmere med Lone, Michael sørger for at snakke med Lone 

om hvornår det passer bedst. Tina kører dem til Næstved.  

9. Aktiviteter Planlægning af 

kommende/ evaluering af 

afholdte 

Diskussion, 20 min. - Breddedage, status? Springning, Hanne skal spørge 

Marlene. Dorte sørger for, at jeg snakke med Marlene, det 

skal være inden sommerferien, en fredag. 

- Stævne 7-8. juni, status? Tilmeldingen er åbnet, der er 

en del der ringer, mangler et par småting, jf. Søs, Søs 

kikker på det i weekenden og sørger for at det kommer 

hjem, så der kan komme billeder på hjemmesiden/FB, 3-

lagsrosetter. Hjælpelister skal udarbejdes og hænges op, 

der sendes en mail eller sms rundt. Søs kikker i 

stævnemanualen. Der er en dommer for meget, prop. skal 

være klar sidst i maj. Stævneudvalget skal holde møde. 

Frivillighedstjek.dk se venligst når i har tid.l 

- Åbent hus-arrangement med ferierytter, skal der laves en 

bod med hesteudstyr? Andet der skal være styr på? Dato 

29. juni, det må vi tage op senere, venter på udmelding fra 

Ferierytter. 

- Arbejdsdag d. 24. maj fra kl. 9, Dorte spørgere BELS 

venner om de vil stå for lidt frokost til os. Tina og Michael 

udarbejder en arbejdsliste. 

- Aktiv sommer, uge 29, 30 og 32, udvidet ansøgningsfrist 

til 15.05.14. Lone kan tirsdag og torsdage. 2 aktivitet pr. 

dag, de dage hvor det er muligt kl. 16-18 og 18-20, Anna 

kan 2-3 gange om ugen, undtagen 27 og 28. Tina og Lone 

snakker med Anna. 

- Ridelejre opslag skal udarbejdes. Mail fra DRF. Uge 31, 

DRF vil gerne skrive en artikel på hjemmesiden, og der vil 

blive et indslag i sporten efter ridelejren er afholdt. Tina 

tager kontakt til DRF for at hører om, hvornår der er 

deadline. 

- Rideskoletræf, fremvisning af udkast som Søs, Anna og  

Anso har lavet Der skal udarbejdes invitationer til NFRK, 

Skovlundegård, Stubbekøbing, Nordfalster – 1 



 
 

travprogram, 1 galopprogram, 2 skridtprogrammer 

(med/uden trækker). Dato søndag d. 28. sep. Tina læser 

korrektur og sætter billeder ind. 

- Klubmesterskab/rideskoleafslutning/sommerfest, ny 

dato? 21. juni kan Cafeen? Dorte tager kontakt til BELS’s 

venner for at hører om de kan den dag. 

10. Fremtidsplaner Hvordan går det de 

forskellige projekter?  

Bordet rundt, 25 min. - Tina: Rideudstyr, afventer + klubtrøje, er der styr på  

Spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden, Tina lægger 

den på hjemmesiden. Ny bund ridehus/ridebane, de penge 

der kommer ind fra stensamlingen skal bruges til bund. 

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. 

Sponseropslag, den der får flest sponsorer vinder en gave, 

fx 10,- kr. pr. starter, årsag ponylandsstævne (B-stævne) i 

2016 eller certificeret stævneklub? 

- Sydbank: Ny sponsor for DRF, Tina har søgt penge til 

rideskoletræf, men man får først svar i august. 

- Lone: Rideskolen, se punkt under ponyer. 

Ridemærkeundervisningen er færdig, det har været hårdt, 

så det vare lidt inden der kommer nye hold. 

- Søs: Jubilæumsstævne, se under aktiviteter 

- Anso: Billeder til bokse og hjemmeside? 

Hegn havefold, hvor langt er vi? Må gerne tage det sidste 

stykke af haven med for Anne. Michael måler op 

Hegnstilbud? Tina vil gerne indhente tilbud 

- Michael: Etablissement? Har sat hegn op fortsætter i 

weekenden, ligger jernpladen stadig fast? Undersøges, 

Michael tager en snak med Stald-Lone. 

 

11. Hængepartier Opfølgning/ hvor langt er 

de 

Orientering, 2 min - Opsætning af mindevæg og certificeringsdiplomer (Tina) 

- Indgangsparti vaskes ned den 10/05 så tavlen kan 

komme op at hænge (Michael) 

- ”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) 

- Rygepolitik revideres (Dorte) Askebægre stadig i 

restordre  

- Oprydning i sekretariatet før stævnet, hvem har 

ansvaret? Det findes på noget inden arbejdsdagen, 

ridestøvlerne sættes til salg på hjemmesiden. 

 

12. Eventuelt  Orientering Lone/Tina: Klubaften med kost og motion sammen med 

Ansos mor. Skal vi danne en løbeklub? Gåklub? Gå med 

hest klub? 

 


