
 
 

Dagsorden og referat 
Dato: 11.04.14 Tid: 15.30  Sted: Bellinge 

Emne: Bestyrelsesmøde Mødedeltagere:  

Afbud: Anso kommer ca. kl. 18. 

Referent: Dorte 
Medbring: Michael 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. 

 

 

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 

Næste møde 9. maj kl. 15.30. Søs står for forplejning til 

næste møde. 

 

2.  Økonomi Orientering, herunder 

afregning af lokaletilskud 

og regnskab 

Orientering, 10 min. - Lokale og aktivitetstilskud. 135267 d.d. mangler dog 

husleje og dyrlægeregninger! 

- Stensamling Bent Foged i Karleby vil gerne have vi 

samler sten, vi starter med at samle hos Westager. Sidste 

år gav stensamlingen 10.000,-, anso spørges om hvor 

mange timer de brugte sidste år 

3.  Bestyrelsesnyt Korte interne meddelelser 

fra hverdagen. 

Orientering fra 

best.medlemmerne, 30 

min. 

- Nye certificeringer, hvad skal der ske fremadrettet, hvad 

mangler vi? Pressemedl. sendt til samtlige aviser i 

lokalområdet, Helen Munksø fra DRF sat på som 

kontaktperson. Der er lige et par spørgsmål der skal svares 

på, Tina kikker på det i førstkommende weekend 

- Hjælpertrøjer stævne. 35 styk, 15 small, 5 medium, 10 

large, 5 xl. Michael bestiller. 

Klubtrøje: Michael får en liste med priser som “klubjakke” 

+ t-shirt, priser hvis bestillingsvare, sættes på 



 
 

hjemmesiden 

- Miljøcertificering, skal der nedsættes et udvalg? Lotte og 

Dorte nedsætter et udvalg, så vi kan få den sidste 

certificering 

- Flisbunke? Michael har talt med Marielyst vognmand 

kommer og henter flisbunken 

- Møde med godset. Der er holdt møde med godset, de ting 

der blev besluttet skal vi huske at holde godset op på fx 

afskærmning for alliker, rulleport i lille stald etc. 

 

6. Rideskolen Ny velkomstprocedure? 

Lukke ridehuset for 

forældre? 

Diskussion, 20 min. - Vi har fået poser. Tina prøver at printe logo på poserne, 

og så skal vi bare have pakket nogle velkomst poser 

- Der er lavet opslag vedr. forældre, diskuteres før vi 

hænger den op. Super flot opslag 

- Breddedage, hvad er status? Ny dato, Anso: fredag 2. 

maj kl 17-18 

- Skal der nye tiltag til? (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? Går i 

tænkeboks, tages op til næste møde. 

7.  Personale Lones punkter Diskussion, 10 min. - Vaske stald ned – Lone kan ikke klare opgaven i sine 

arme.  

- Privatryttere/parter vaske krybber og vandkop, børste 

støv og spindelvæv ned, holde pænt og rent omkring 

boksene. Såfremt der kommer nogen i aktivering, så må 

de feje ned og pudse vinduer etc. Pensionærer skal selv 

holde krybber og drikkekopper 

- Heste, der ikke er vac. Må ikke komme i stalden. 

 

7. Heste Opfølgning på 

syge/skadede, behandling/ 

Genoptræningsplaner/salg

sheste 

Diskussion, 15 min. - Sadeltræning med Pronto, hvad er status? Det går 

generelt hurtigt med at sadle op og af på alle hold. Såfremt 

der kommer beskidte heste over i ridehuset, så må de 

sendes tilbage i stalden til ekstra striglning 

- Kessler er kommet retur fra dem, der havde ham på 



 
 

prøve, status på ham? Han har en gaffelbåndskade og skal 

stå 8 uger på sygefold, dvs 5 uger tilbage, havde dyrlæge 

den 22/3-14 

- Leander (9/4-14, dyrlæge) skal stå i 14 dage, seneskade, 

hvis ikke det hjælper skal han scannes 

- Fanta skal tilbage til Torben, aflaster v. forb. og slidgigt, 

uren i bøjeprøven, kan være han har noget andet i stedet 

- Cola haft smed I dag, Paw træner benløft. Amalie ridder 

Cola i påskeferien 

- Pretty har stadig svært ved at galopper på v. volte, men 

det går meget bedre. Laura vil gerne ride hende her i 

påsken. Anso skal pille annoncen af. 

- Ratan vi må se om vi kan få en aftale i stand efter den 

22, april 

- Movie skal have sygejournal! 

- Forsikringer Movie skal forsikres for 20.000,- 

- Grethe: underviser 1 gang om ugen p.t. torsdagsholdet 

1. maj skal Lotte skrive opgave og har meddelt dette til 

Grethe 

8. Rengøring af 

rytterstue, toilet og 

bryggers 

Hvad gør vi fremover? Diskussion, 10 min. - Sidst blev det besluttet, at weekendvagterne står for 

dette, hvordan går det? Det skal med ud i næste 

nyhedsbrev, det går ikke så godt, det bliver jævnligt glemt. 

9. Juniorudvalget Hvad har juniorudvalget 

brug for, for at komme i 

gang? Skal de opdeles i 

Junior- og ungryttere?  

Diskussion, 10 min. Orientering fra Juniorudvalgsmøde d. 6. april. Nicoline og 

Katrine vil gerne med i udvalget, Kirstine og Emilia vil lave 

en hyggeaften. Løsspringning 2x søndag pr mdr, skovture 

hvis prisen på udlejning af rideskolehest sættes ned til 50,- 

Det er gratis at trække en tur med ponyerne. Anna og co. 

ville stå for skovturene. 

Vi gerne have deres egen hjemmeside. Får deres egen 

”fane” på hjemmesiden. 

10. Rygepolitik Skal klubbens rygepolitik 

revideres? Hvad er 

holdningen? 

Diskussion, 15 min. Hvor langt er vi i forhold til sidst? Askebærer er i restordre. 

Dorte besøger Harald Nyborg igen 



 
 

11. Aktiviteter Planlægning af 

kommende/ evaluering af 

afholdte 

Diskussion, 20 min. - Breddeaktiviteter 

- Stævne 7-8. juni. Søs har fat i 3 dommere, der er 2 

dommere begge dage, har kontaktet 8 dommere i alt. Kan 

vi lave en stand? Alt rideudstyr skal fjernes inden stævnet. 

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

en bod med hesteudstyr! 

- Arbejdsdag d. 24. maj Klargøring til stævnet, evt. hegn 

ved de nedrevne huse, hvis godset er færdig med at rydde 

arealerne. 

- Aktiv sommer, senest 24. april. Uge 27 og 32, så får 

rideskolehestene sammenhængende sommerferie  

- Ridelejre opslag skal udarbejdes. Certificering skal på 

hjemmesiden 

- Elevstævner. Klubstævne/rideskolestævne/sommerfest. 

- Rideskoletræf, fremvisning af udkast som Søs, Anna og  

Anso har lavet Der skal udarbejdes invitationer til NFKR, 

Skovlundegård, Stubbekøbing, Nordfalster – 1 

travprogram, 1 galopprogram, 2 skridtprogrammer 

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

- Klubmesterskab/rideskoleafslutning/sommerfest, ny 

dato? 21. juni kan Cafeen? 

- Jubilæum 7. og 8. juni 

12. Fremtidsplaner Hvordan går det de 

forskellige projekter?  

Bordet rundt, 25 min. - Tina: Klubmodul – Hjemmeside skal opdateres i forhold til 

certificeringerne. Tjek Presse? Pressemeddelse er udsendt 

Shop? Rideudstyr + klubtrøje Ridehusplan integreret i 

kalenderen, virker det? Ja, det fungere fint 

Spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden? Ja, der skal 

udloves en præmie for besvarelse (underlag) 

- Lone: Rideskolen. Svært pga skadede heste 

- Søs: Jubilæumsstævne, hvad er status 

- 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. Jernplade skåret til de store 

bokse, de skulle gerne være lavere end selve bunden. Vi 



 
 

krydser fingre for at de ikke ender på møddingen 

- Dorte: Opslag mm. Er sat op 

13. Hængepartier Opfølgning/ hvor langt er 

de 

Orientering, 2 min - Opsætning af mindevæg Er sat op inden næste møde 

- ”Fodspor” på staldgang (Michael) Michael får fodspor af 

Lone 

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

  økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter (Søs) 

- Magneter til foldtavlen (Tina) Tavlen er malet færdig 

inden næste møde 

- Nyhedsbrev til medlemmer vedr. udvalgsarbejde (Tina)  

14. Eventuelt  Orientering Lions klub holder loppemarked 11. maj vist nok! 

 

 


