
Referat bestyrelsesmøde d. 05.05.16 

Til stede: Jane, Jeanette, Marlene, Marie, Tina, Lone  

Fraværende:  Michael  

 
1. Godkendelse af referat:  23.03.16 - Er godkendt 

2. Ansvarsfordeling i bestyrelsen - Fordelt... 

3. Økonomi 

- Gennemgang af årets første 4 måneder -Det super godt ud. 

- Ekstraordinært tilskud til materialer: Marlene og Marie kigger på det.  

- Skal de gamle spring sælges: Marlene, Marie og Jane 

- Dressurhegn (det gamle):Jane, Tina og Jeanette 

4. Personale, undervisere, rideskole.  

- Heste: Hanko- Bliver sat til salg (Marie sørger for billeder og video) - Marie vil gerne stå for kontakten i 

forhold til salg og annoncen vil hun gerne have hjælp til. Ma Belle - Marie kontakter Pernille, Bonus - 

Jeanette fortsætter med hende, Laban - Dyrlægen kigger på ham. Movie - Anders fra Næstvedegnens 

dyreklinik kommer og kigger på den.  

- Stalden: Vi invitere Paw til et bestyrelsesmøde. Paw har mulighed for holde ferie i ugerne fra 26-31. Vi 

skal høre ham ad hvornår han ønsker at holde ferie.  

5. Pensionærer, etablissement mm. 

- Problemer vedr. indlukning og fodring: Der indkaldelse til staldmøde d. 18/5-16 kl. 17.30 

- Folde: Folde blev gødet i Påske, sommergræs 

- Bokspriser sommer: Juni og Juli sættes ned til pris uden strøelse for dem som har med strøelse. Dette 

er for at skabe lige vilkår. 

- Vitaminer : Tina undersøger priser 

- Tomgang: Fortsætter med prisen. 

- Wrappriser: Rettes på hjemmesiden.  



- Ridebane: Marie undersøger 

- Vandingsanlæg: Tina rykker Michael 

- Hjul vandvogn + trillebør: Michael har lovet at tage fat i det. 

- Flydere vandbaljer: Tina og Lone prøver noget.  

6. Aktivitetsplan 2016, planlægning og evaluering 

- Sikkerhedskursus - Reklame: Marlene laver skilt til ridehuset 

- Ryttermærker: Tidligt efter sommerferien. 

- Ridelejr: Tina og Lone laver opslag 

- Intromærker - Er bestilt - er de kommet? - Tina tjekker op på det. 

- Klubstævner 15.-16. maj og 20.-21. august: Marie skriver noget på facebook. - Marie og Tina skal 

næste indsende propositioner til august stævne. 

- Loppemarked ridehus. d. 9.4.: Har udvalget afholdt evaluering - Jane finder ud af noget. 

- Arbejdsdag - Arbejdsplan 

- Sponsor stævne, sommerafslutning? d. 11-12/6-16? Vi rykker sponsor stævnet til oktober og afholder 

kun rideskole stævne med klubmesterskab  og stævnet rykkes til d. 25-26/6-16 

7. Juniorudvalget 

- Evaluering Dølle. Camilla? Michael følger forhåbentlig op på dette. 

8. Evt. 

Lone skal have en til at tage hendes undervisning i uge 24 

Aktiv sommer: Lone finder sedlen frem så vi har mulighed for at skrive os på.   

BonBonland bliver d.5 juni 2016 
 
Referat: Marlene 


