
 
 

Dagsorden og referat 
Dato: 18.06.2014 Tid: 18.30  Sted: Bellinge 

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

Afbud:  

Referent: Dorte 
Medbring: Anso tager mad med  

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, der skrives sammen på sms. 

2.  Økonomi Orientering Orientering, 10 min. - Hanne har lavet aftale med Kirsten.  

- Kassererkursus GSIR – Tina tilmeldte os ikke, da der ikke 

var tid til at deltage. 

- Stensamling, afregning, Dorte skriver til Kirsten og 

spørger om, hvordan afregningen skete sidste år. 

- Bankskifte? Evt. bare en konto i Nordea? Vi beholder lige 

p.t. Jyske Bank, har lige fået visa-kort, idet vi er kommet i 

Jyske Bank Erhverv, så kortet er kommet samtidig med 

bankskiftet. Medlemmerne skal have besked herom, Tina 

kikker på det på kommende søndag. Forslag til tekst er 

modtaget. 

- Der er et overskud på stævnet på små 7500 kr. 

3.  Bestyrelsesnyt Korte interne meddelelser 

fra hverdagen. 

Orientering fra 

best.medlemmerne, 30 

min. 

- Super omtale af Ferierytter i avisen. Husk at del åbenhus-

arrangement på hjemmeside, FB, distriktets side på FB 

etc., Søs sørger for at omdele ”nyhedsbrevet” 



 
 

- Klubtrøjer, status? Den petrolblå kan ikke fås, Michael 

arbejder på sagen 

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

med til Kirsten, se ovenstående punkt. 

Distriktsudvalgsmøde, 7 klubber deltog.  

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. 

- Juniorudvalget v. Anso. Rideskoletræf og julestævne. 

Skovturene er gået rigtigt godt. Hjælpeliste til aktiv 

sommer, skal også skrives ind på hjemmesiden. 

5. Rideskolen  Diskussion, 10 min. - Status på elevskolen. Der mangler elever, der har været 

mange udmeldelser. Det blev aftalt at der gives 

velkomstposer til deltagerne på aktiv sommer med 

velkomstfolder, karameller og hesteguffer. Forhåbentlig 

kan vi få nye elever den vej. Anso og Dorte står for at 

pakker poser.  

Hvornår skal vi starte op efter sommerferien? 11. august. 

Søs ved ikke hvordan det ser ud efter sommerferien mht. 

onsdagsundervisningen, pga. skolepraktik – der varer til 

jan. 2015. Søs vil gerne fortsætte evt. bytter med en 

anden dag afhængig af hvordan vagtplanen kommer til at 

se ud. 

6.  Personale  Diskussion, 10 min. - Lone, orientering fra samtale med Michael. Lone forventer 

at holde ferie inden uge 32, men nu skal hun lige  

raskmeldes først. Michael vil gerne hjælpe med at vaske 

ned, bokse skal tømmes og strigleskabe m.v. skal fjernes 

inden uge 28, dog senest den 6. juli. Alle der vil/kan 

hjælpe til med nedvaskningen (pensionærer og parter) skal 

hjælpe med den 12. og 13. juli – Pensionærer og parter 

skal hjælpe til iht. staldkontrakten. 

7. Heste Opfølgning på 

syge/skadede, behandling/ 

Genoptræningsplaner/salg

Diskussion, 15 min. - Kessler: Skal ud og gå, gå, gå. Skal gå inden aktiv 

sommer, der skal også en rytter på inden aktiv sommer. 

- Leander: Skal også trækkes med en uge, inden man 



 
 

sheste sætter sig op, Anso kikker på Leander. Leander og Kessler 

er lukket sammen med de andre. 

- Pronto: Står også med en gaffelbåndsskade, skal stå i 4 

uger, hvilket er gået. Pronto skal også skridtes op, Sofie 

tager ham op i weekenden, måske kan hun køre med 

Michael i uge 28. 

- Cola: Står hos Lotte. 

- Pretty: Det går fint. Lucia har part og rider i ferien 

- Movie: Kan ikke forsikres, har fået sko på for at rette 

hende op. Kasper ser måske på hende når han også 

kommer og ser på Rissa. 

- Bell: 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. 

- Wrap: Der er wrap til alle, men det bliver kun solgt til 

pensionærer som en sampak på ti, skal køre over 

hjemmesiden. 
- Ormekurer, Anso giver  

8. Aktiviteter Planlægning af 

kommende/ evaluering af 

afholdte 

Diskussion, 20 min. - Breddedage, status fra Dorte. Venter til efter 

sommerferien, snakker med Marlene, og evt. Lene. 

- Stævne 7-8. juni, evaluering. Manglede champagnen, 

men ellers et godt stævne, har få mange roser. Der er 2 

rosetter der skal sendes, Søs sender dem. Gode dommere 

og hjælpere. 

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

med p-vagter. Søs og Tina holder møde i morgen den 19. 

juni efter kl. 17.00. 

- Åbent hus-arrangement med ferierytter, den 29. juni, 

skal der laves en bod med hesteudstyr? Andet der skal 

være styr på? Bels’ venner skal kontaktes vedr. salg af øl 

og vand og evt. sandwich til dem der ikke har bestilt , 

frokostpakke hos ferierytter. Salg af kaffe og kage står 

ferierytter for. Boden skal juniorudvalget stå for, Anso 

tager kontakt til Winnie, for at hører om hun vil hjælpe til. 

- Aktiv sommer. Se tidligere punkter 



 
 

- Ridelejre opslag skal udarbejdes, skal sendes til DRF. 

Tina og Lone ser på det i næste uge. 

- Rideskoletræf, status? Tina læser korrektur og sætter 

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

- Klubmesterskab/rideskoleafslutning/sommerfest, blev 

desværre ikke til noget. Efterårsfest?! 

9. Fremtidsplaner Hvordan går det de 

forskellige projekter?  

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

SFO2. 

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

Spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden, Tina lægger 

den på hjemmesiden.  

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. Bliver hængt op efter 

nedvaskning af stalden  

 

- 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. Der skal klippes ned inden åbenhus arrangementet, 

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

er i stykker. 

- Michael: Jernpladen ligger stadig fast, men den jernplade 

der lå i den store boks – nr. 24, er væk, hvor er den? Der 

skrives i bogen. 



 
 

- Lone/Tina: Klubaften med kost og motion sammen med 

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

hest klub? Udskydes til efteråret. 

10. Hængepartier Opfølgning/ hvor langt er 

de 

Orientering, 2 min - 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, Tina har sendt hende link 

til steder hvor de fås. 

 

11. Eventuelt  Orientering  

 


