
Referat fra bestyrelsesmøde d. 01.11.15 

Til stede: Tina, Michael, Jane og Lone. 
Fraværende: Helle, Camilla 

 
1. Godkendelse af referat:  mødet d. 16.09.15 

 

2. Bestyrelsen 

- Helle har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen. Michael retter posterne på hjemmesiden. 

 
3. Økonomi: 

- Gennemgang af regnskab (Tina) 

- Inkasso (Tina)- en skyldner har indgået en afdragsordning.  

- salg af hestetrailer- Der kommer nye regler for trailere mht. syn. Det kan være en fornuftig ide at sælge 

hestetraileren inden de nye regler træder i kraft, idet alle hestetrailere så skal indkaldes til syn. Den koster os 

knapt 1400 kr om året. Vi undersøger priser på modellen og prøver at sætte den til salg. Traileren skal indtjene 

et beløb svarende til det beløb vi har givet. Registreringsattesten skal støves op inde på kontoret (Tina). 

 
4. Klubudvikling: 

- Vandtanke som vi snakkede om på sidste møde. Paw henter 10 vandtanke i næste uge. 

- Sponsoraftale klub-liv danmark, Tina orienterer, da vi ikke har hørt mere fra Helle vedr. dette. Vi er nu 

registreret, så vi skal have vores medlemmer til at gå ind og registrere deres dankort. Der skal laves noget 

reklame for det, evt. på mail via klubmodul. 

- Frivillig-liste, mail eller facebook. (Lone) 

 
5. Personale, rideskole, pensionærer, etablissement mm.: 

- Riste i bokse, der mangler stadig - Michael overdrager jernplade og mål til Jane 
- Mail fra Grethe- Grethe ønsker dokumentation for foretaget gødningsprøve på trods af at vi har videresendt 

sms fra dyrlægen, hvoraf det fremgik at Sputnik havde for højt ormetal og derfor skulle behandles. Ormekuren 

blev efterfølgende givet da de øvrige heste fik ormekur, idet det skal gøres samtidig hos alle hestene. Der 

udfærdiges svarmail til Grethe. 

- Paws timer, skal han sættes op? - der er ikke økonomi til det og der er to hjælpere i øjeblikket 

- Ridebaneopdelere i ridehus- Michael kigger på det mandag 

- Hjælperaflønning - Det er ikke muligt at give betaling for at hjælpe. Der er ikke økonomi i det 

- Annas hold efter jul - kan vi rykke rundt på noget, så der ikke skal være 4 hold onsdag? 

- Parter/mail til forældre - Tina og Lone udarbejder mail / dato for partsmøde  

- Rengøring rytterstue/bryggers/toilet - folk må mindes om at det er en del af vagten.  

- Vasketøj, ansvarlig Camilla og Helle 

- Wrap, hvordan styrer vi forbruget? Der vil fortsat blive foretaget kontrolvejninger 

- Hønet i bokse - Michael opfinder en bøjle/Paw er også sat på sagen 

- Brug af ridehus, herunder lys og undervisning vs. privatundervisning- bokse tapes til igen + opslag 

- Bund ridehus - stampes meget hurtigt sammen. Der skal 5cm flis på.  

- Bund ridebane (kort orientering Tina), ansøgning om midler. Tina har kontaktet Seeges vedsrørende 

- Hegn havefold, mail fra Ferierytter. Tina undersøger nærmere hos Merete 

- Michael har snakket med sukkerfabrikken, de sælger ikke længere grus. 
-  kasser i burene og net over. Status fra Michael: der er ikke sket noget siden sidst. 

- Løsøreforsikring (status) 

- Heste: Luna får dyrlæge i morgen 

- Udstyr rideskolehestene/sadeltjek (Sadelmager? Ellis?) 

- Hegn på sommerfoldene - Arbejdsdag/partsmøde/aftenhygge 



- Hegn ridebane, ind for vinteren 

- Juniorudvalg (status fra sidste møde, Lone) 

 
6. Information til medlemmerne 

- Vi skal være bedre til at skrive ud. Det er nemt at bruge mailsystemet på klubmodul 

-  Ansvarsfordeling revideres 

 
7. Aktivitetsplan 2015, planlægning og evaluering 
- Intromærker, kursus for børn og forældre, ny dato? (Lone og Tina) 
- Rideskolestævne/julehygge (julestævne) d.12.12. 
- 9.4.15  loppemarked i ridehuset 
 

8. Evt.: 

 

 

Referat Lone 

 

 

 

 

 


