
Referat bestyrelsesmøde d. 20.12.15  

Til stede: Tina, Jane, Michael, Lone 
Fraværende: Helle, Camilla 
 
1. Godkendelse af referat:  mødet d. 01.11.15.  
- Michael ønsker en drøftelse af, om vi skal have faste mødedatoer i 2016. Herunder, 
hvordan vi skal oplyse medlemmerne om, at vi holder møde, så de kan komme med input. 
Vi prøver at aftale næste møde fra gang til gang, idet det er svært at fastlægge møder for 
et helt år, når der er bestyrelsesmedlemmer som har weekendarbejde.  
Næste mødedato bliver 23.1. kl.14.30. 
 
2. Bestyrelsen 
- Samarbejdet i bestyrelsen, herunder brok og klager indbyrdes. Det er vigtigt at snakke 
om eventuelle problemer med den person det handler om. Ansvarsfordeling: udsættes til 
næste år 
- Temaaften DRF, v. Tina: opstaldnings-og lejekontrakter. Undgå faldgruber som kan give 
anledning til tvister. Mandag d. 11.01.16. Tilmelding 4.01.16. Sted Møllebakkens rideklub, 
Vemmelev. 
- Kurser kommunen, v. Tina: foreningskurser, 9 temakurser, to relevante: kommunikation 
26.4. fundraising 18.5. Tilmelding i dag. Vi melder Michael til begge dage. 
- Tyveri af foder - videoovervågning?: netværk/telefonkort. Mulighed for brandalarm 
samtidig? Michael undersøger priser m.m. 
 
 
3. Økonomi: 
- Gennemgang af regnskab, diskussion om prisændringer v. Tina. Tina er med i forhold til 
bogføring frem til d.d. Laver aftale med Kirsten om årsregnskabet. 
Alle udgifter stiger men undervisningsprisen er den samme. Hvad koster det andre steder? 
Plan:  Jane undersøger priser på andre rideskoler 
- Hvad skal der til, for at vi kan ansætte en underviser. Tina og Lone kan ikke blive ved at 
holde til at undervise mange timer og samtidig have ansvaret for klubbens drift m.m. 
Plan: udarbejde underviserprofil. Tina og Lone kontakter de af rideforbundet anbefalede 
klubber. 
- Salg af trailer - beslutning: Undersøge pris på traileren og årlig udgift. Jane undersøger. 
- Strømforbrug - tilbud fra Greenline v. Jesper: ved udskiftning fra konventionelle 
lysstofrør til LED lys vil tilbagebetalingstiden være under et år. I ridehuset  vil 
tilbagebetalingstiden være længere. Humlen er at der gives et energisparetilskud på ca 
2000 kr. Samlet pris ca 35.000 inkl. moms. 
Finansieringsformer: egen drift eller godset? Godset kan trække momsen fra. 
Lys ridehus, ingen ansvarlig på sidst. Michael stiller uret så man kan tænde lyset fra kl. 8. 
om morgenen og låser boksen af. 
- Opfølgning fra sidst, vandtanke og skabsvæg - Paw laver skabsvæggen færdig, så snart 
han får tid. Michael køber låsebeslag og hængsler. Michael kommer og hjælper i morgen. 
Vandtankene er sat i bero. Michael hører Jan om vi kan låne et svejseapparat.  
Der bliver muget onsdag mellem jul og nytår. 
 
4. Klubudvikling: 
-Nyhedsbrev ud til medlemmerne for at høre om der skulle være nogen som vil varetage 
fundraising og pressemeddelelse. Skal vi nedsætte et miljøudvalg? Skrives med i brev til 
medlemmer.  Bels venner, støt klubben 



- Sponsoraftale klub-liv danmark - Tina har overtaget. Markedsført på hjemmesiden og 
FB. Kan skrives med i nyhedsbrev.  
- Opsamling fra sidst - Frivillig-liste. Lone laver listen i juleferien.  
- Billeder på bestyrelsesmedlemmerne der hænges op, tidligere forslag fra medlemmer. 
Udsættes til efter generalforsamlingen. Kobles sammen med ansvarsfordelingen 
- Hvor skal klubben hen? - Hvilke projekter skal vi satse på i 2016. Kortsigtede og 
langsigtede projekter skal prioriteres 
 
5. Personale, rideskole, pensionærer, etablissement mm.: 
- Hold efter jul, kan noget slås sammen, så der ikke er for mange med få. Marie overtager 
Anna’s. Tages op på separat møde i juleferien. Nyt mikrohold? (Lone og Tina). 
- Piger på 12 år, uden voksne, Jane: det er ikke fair, at der skal stå nogen med et barn på 
12 år, som bare bliver sat af ved stalddøren. Vi opfordrer til at forældre fortsat deltager i 
staldvagten så arbejdsbelastningen ikke bliver for stor for deres barn eller den voksne der 
også har staldvagt og at hvis der byttes, at der er en voksen ansvarlig person til stede 
- Riste i bokse - skal snart ud debatteres!  Svejses 4 tapper på så pladen ligger fast. (Paw 
og Michael) 
- Hønet i bokse, Michael, Jane, Paw? Michael skaffer jernbukker . Jane går videre med 
projektet. 
- Lys løbegang - Michael  
- Stikkontakter rytterstue: godset kontaktes mhp tjek af kontakterne. Michael 
- Udstyr rideskolehestene, Ellis? Lone har skrevet sms til Ellis 
- Ridehusbunden, tilbagemeldinger fra brugerne? Vi har kun positive tilkendegivelser 
- Brædder, barrieren (porten) Michael 
- Bund ridebane - afventer svar. Tina 
- Hegn ridebane og sommerfold, opsamling fra sidste møde. Dressurhegnet er pillet ned 
og kørt i lille stald. Hegnet på sommerfolden skal pilles ned inden det bliver frostvejr 
- Hegn v. ridebanen. Jane tager sig af det 
- Hegn havefold, mail fra Ferierytter. Tina 
- Hvordan står det til med burene på foldene? Michael skaffer 5 bure 
- Materialer til løsdrift, orientering, hvor langt er vi? Michael har undersøgt med SEAS om 
der kan skaffes telefonpæle. Der er ikke flere. Der findes dog masser af bunker rundt 
omkring, mener Paw. 
- Paw får et par sikkerhedssko. 
- Løsøreforsikring - Jane overtager. Tina sender relevante mails.Hos Tryg 200,000, 
selvrisiko på 5000,- pris pr. år 2151,-! det er kun for rideskolens udstyr. Jane kontakter 
selskabet igen 
- Heste, status. Sygemeldte heste, Bonus (inkl. forsikring), nye? Malene rider Movie, som 
er på smertestillende. Hvis hun ikke ændrer adfærd, må vi genoverveje om hun er færdig 
som rideskolehest. Lolli og Minimax skal undersøges. Luna har fået forsko på og skal 
stadig stå 2 måneder endnu. Bonus skal lære noget NU og det er vigtigt at hun bliver 
reddet op af en der kan. Hun har sygeforsikring. Den skal ændres til en 
uanvendelighedsforsikring. 
Lone og Tina tager sig af hende i juleferien. 
Jane og Camilla prøver ponyer af til rideskolen. 
 
6. Aktivitetsplan 2016, planlægning og evaluering 
- Skal vi have aktiviteter, hvilke aktiviteter og hvorfor? v- Lone  
- Sikkerhedskursus, slutning af marts måned 
- Intromærker, kursus for børn og forældre, ny dato? (Lone og Tina) 
- juniorudvalget igen. Hvordan får vi gang i juniorudvalget? Michael snakker med Lotte om 



at være tovholder i juniorudvalget 
- Caféens aktiviteter, eller mangel på samme v. Michael 
- Klubstævner, afventer datoer fra Distriktet. 
- Loppemarked ridehus. d. 9.4. fra 10-15. Kan borde fra banko lånes? Michael undersøger. 
BELS stand  
- fastelavn. Vi snakker med Bettina 
 
7. Evt.: 
Møde for nuværende og kommende hjælpere. Michael arbejder på en dato. 
Medlemsindberetning  
Mail fra klubmodul Markedsplads 
 

Referat Lone 


