
 
 

Dagsorden og referat 
Dato: 17.08.2014 Tid: 16.00  Sted: Bellinge 

Emne: Bestyrelsesmøde Mødedeltagere: Tina, Michael, Lone, Anso og Dorte (Søs??) 

Afbud:  

Referent: Dorte 
Medbring: Dorte tager kage med 

Forbered:  

 

 

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 

Underskrives ved næste møde, den 11. sep. 14. 

2.  Økonomi Orientering Orientering, 10 min. - Regnskab Hanne: Jan. Mdr. bogført, Hanne har fået 

undervisning d.d. af Kirsten.  

- Priser på høhotel: Vi skal finde en pris for brug af 

høhotel, såfremt man ønsker at brugen en boks uden om 

ferierytter, er prisen 150,-, såfremt der skal fodres og 

lukkes ud, så koster det 50,- ekstra. Der skal lægges 200,- 

i depositum, til brug for udmugning, såfremt lejeren/-erne 

ikke selv gør det. 

- Wrap i shop, mærkning af wrappen. Skal bestilles og 

betales senest onsdag, bliver lukket ud torsdag. Hver 

pensionær får en palle med navn, hvorpå wrappen bliver 

lagt.  

3.  Bestyrelsesnyt Korte interne meddelelser 

fra hverdagen. 

Orientering fra 

best.medlemmerne, 30 

min. 

- Åben Rideklub, ”aflyses” i år, ligger den 23. aug., hvor vi 

har stævne. 

- Certificeringer – seminar. 13. og 14. sep. Der bliver ingen 



 
 

deltagelse herfra. 

- Hø. Vi har købt hø, 300 baller er købt til rideskolen og 

Tina og Lone har kørt det hjem og stablet det sammen 

med Tinas far. Der er købt frøgræs til foldene – Nils har 

leveret, Tina og Lone har akut ryddet op i lortehuset for at 

få plads til det. 

- Ansvarsfordeling. Tjek hvilket ansvar du/man har, og få 

sat det i system, så du/man får overholdt det område man 

har ansvar for, fx rideskoleudstyr, rengøringsmidler, 

toiletpapir m.v. 

4.  Udvalg Hvad sker der i 

udvalgene? Skal de have 

hjælp med noget? 

Orientering fra udvalg, 

10. min 

- Miljøudvalget v. Dorte. Lotte er færdig med eksamen, 

skal mødes før august, inden Lotte starter skole igen. 

DORTE hænger i bremsen. 

- Juniorudvalget v. Anso. Rideskoletræf – oplæg 

udarbejdet, anso tager kontakt til Anna, og kommer med 

et oplæg på dato. Julestævne.  

 5. Rideskolen  Diskussion, 10 min. - Status på elevskolen. Der mangler elever, så der er god 

plads på holdene og der kan udvides med flere hold, hvad 

gør vi? 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. Kom og rid gratis i 

september, slås op på FB og ”boostes” der, Lone og Tina 

undersøger priser. Dorte laver udkast til en fly’er. 

- Underviser: Tina, Lone, Grethe og Søs, vi mangler 

underviser til mikroholdet (en pers./rytter forløbig- 1 time 

incl. op- og ”afstiglning”) 

- Breddedage, status fra Dorte. Venter til efter 

sommerferien, snakker med Marlene, og evt. Lene. 

Der er oprettet mulighed for at bestille og betale for 

eneundervisning/månedsvis på hjemmesiden. Parterne 

bliver tilbudt ½ times eneundervisning hver 14 dag i stedet 

for den ene af de 2 holddage. 

6.  Personale  Diskussion, 10 min. - Lone: Er stadig sygemeldt.  

Vi indkalder til staldmøde den 27. aug. Kl. 18.30 



 
 

7. Heste Opfølgning på 

syge/skadede, behandling/ 

Genoptræningsplaner/salg

sheste 

Diskussion, 15 min. - Movie: Er hun handelsundersøgt? Nej, Søs ringer til 

Kasper. 

- Ma Belle: Er super sød, men er stadig dyr, der skal 

forhandles med Torben, max 15.000,- såfremt den kan gå 

gennem en handelsundersøgelse. Bels’ venner skal købe 

hende. 

- Sølvpil: Skal tilbage til Torben. 

8. Aktiviteter Planlægning af 

kommende/ evaluering af 

afholdte 

Diskussion, 20 min. - Aktiv sommer evaluering – Velkomstposer, der var kun til 

den første uge. Det fungerede godt med et formiddags hold 

og et eftermiddags hold. Eleverne virkede glade.  

- Stævne august, status: 23. og 24. august, det er vigtigt 

med p-vagter.  

- Miniridelejr, 13. kl. 9 - 20 og 14. sep kl 9 - 16, Tina skal 

måske arbejde, invitationen lægges på nettet, så må vi se 

hvor mange der kommer. 

- Klubmesterskab/rideskoleafslutning/sommerfest, blev 

desværre ikke til noget. Efterårsfest?! Ser om der kommer 

et udspil fra Caféen. 

9. Fremtidsplaner Hvordan går det de 

forskellige projekter?  

Bordet rundt, 25 min. - Talenthold, gemmes til efter sommerferien sammen med 

SFO2. Udskydes. 

- Tina: Rideudstyr, afventer + klubtrøje, er der styr på  

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? 

- Lone: Rideskolen, se punkt under ponyer.  

- Søs: Auguststævne, se tidligere punkt, lydanlæg er 

bestilt. 

- Anso: Billeder til bokse og hjemmeside?  De skal bare 

printes ud og hænges op.   

 

- Frivillighedstjek.dk se venligst når i har tid. 



 
 

 

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

stykke af haven med for Anne. Michael måler op 

Hegnstilbud? Michael vil gerne indhente tilbud hos BP 

Hegn. 

Michael har tilladelse til at gå amok på klipperen, der p.t. 

er i stykker.  

10. Hængepartier Opfølgning/ hvor langt er 

de 

Orientering, 2 min - Klubtrøjer, status? Michael følger op. 

-  Rideskoletræf, status? Tina læser korrektur og sætter 

billeder ind. Anso sender til materiale til Tina, evt. via FB 

- BELS’s venner på hjemmesiden, Status? Dorte tager det 

med i mail til Kirsten. Tjek op. 

- Stensamling: der er sendt en regning til landmanden. 

- 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. 

- 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) 

- Rygepolitik revideres (Dorte) Askebægre stadig i 

restordre.  Dorte søger på nettet. OBS… Vi arbejder på en 

revideret rygepolitik. 

 

11. Eventuelt  Orientering Tavlen for enden af stalden flyttes ind på indersiden af 

døren. 

 


