
Referat bestyrelsesmøde d. 23.01.16  

Til stede: Tina, Jane, Michael, Lone  

Fraværende:Helle, Camilla   

 
1. Godkendelse af referat:  mødet d. 20.12.15. 

Herunder status på aftaler fra sidst: 

• Michael har tilmeldt sig to kurser: kommunikation og fundraising 

• Videoovervågning: 2 kameraer, boks. Pris: 1995 + harddisk 2 TB ca 1000,- samt  100 m 

netværkskabel ca 300 kr 

• Salg af trailer.Det er ikke kommet videre.  

• Skabe - der er færdiggjort skabe 

• Michael har glemt at kontakte godset vedr. stikkontakter. Det gør han i den kommende uge. 

• Michael skaffer 5 bure til foldene 

 
2. Generalforsamling 

- Planlægning, hvem gør hvad: 

• Jane aftaler med caféen 

• Tina og Lone bestiller lokaler og kigger på indkaldelse og årsberetningen 

• Marlene vil gerne stille op til bestyrelsen 

- Fastsættelse af kontingent - Forslag fra Jesper. Jesper bedes om at udarbejde et detaljeret forslag 

 

3. Økonomi: 

- Hvad skal der til, for at vi kan ansætte en underviser? Vi ligger som en af de dyreste rideskoler i 

området og det er derfor svært at sætte prisen op for at kunne lønne en underviser.  

Hvad er aflønningen af en underviser. -Lone undersøger hvad der betales andre steder, spørger f. eks. 

Pernille. Ringe til andre rideklubber.Jane hører Nils om hvad man gør i gymnastikforeningen. Kan der 

evt. ansættes flere forskellige, fordele/ulemper? Oplæring, kurser mv. kan blive økonomisk dyrt for 



klubben, hvis flere skal uddannes. Da der hersker en vis mathed i bestyrelsen, udsættes punktet til 

næste gang hvor der er indhentet flere informationer fra andre klubber. (dette punkt blev gemt til sidst) 

- Bankskifte? Ved skift til Arbejdernes landsbank sparer vi 500,- i gebyrer om året. Tina arbejder videre 

med sagen 

-Køb af mellempakken hos Viffeldt.Tina har drøftet det med Marlene som underviser i springning og det 

kan bedst betale sig at købe mellempakken.  Det indkøbes med vandgrav. Ved køb nu får vi udnyttet 

en bevilling fra kommunen på omkring 9000 kr. 

 

 

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

- Lone og Tina ser på arbejdsplan/ansvarsområde for Paw 

- Hegn havefold. Vi skal købe hegnet selv. Michael ansvarlig. 

- Lys. Vi skal have et møde med godset vedrørende finansiering af LED-lys. Michael kontakter godset 

og aftaler et møde 

- Redskaber, ophæng. Michael sætter ophæng op 

- Heste: Det går ikke med Aske. Tina kontakter Torben. Bonus skal rides op. Hvem kan vi sætte til at 

gøre noget. Der tænkes over det. 

 
5. Aktivitetsplan 2016, planlægning og evaluering 

- Sikkerhedskursus, slutning af marts måned, hvem arrangerer? 

- Intromærker, kursus for børn og forældre, ny dato? (Lone og Tina) 

- juniorudvalget igen. Der er ikke noget nyt. 

- Klubstævner 15.-16. maj og 20.-21. august. 

- Loppemarked ridehus. d. 9.4. fra 10-15.  

- Fastelavn. Der er spurgt om hvorvidt søskende må deltage i ringridning, Det er ikke muligt før vi ved 

hvor mange tilmeldte der er.  

 

7. Evt.: 



Hjælpere -  Jane har problemer med at nogle hjælpere melder fra for ofte. Skal der afholdes 

hjælpermøde så hjælperne forstår at det er nødvendigt at de møder op til det, de har bundet sig for. Der 

diskuteres om der skal indkaldes til møde for alle juniorer eller kun for hjælperne og det besluttes at 

indkalde til møde for alle juniorer mellem 10 og 18 år. Så kan der også opfordres til at overveje valg af 

juniorepræsentant, aktiviteter for juniorer og drøftes forventninger om gensidighed. Michael vil indkalde. 

 

Referat Lone 

 


