
Referat bestyrelsesmøde d. 31.08.16 

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

Fraværende:  Marie (underviste i rideskolen) 

 
1. Godkendelse af referat:  10.06.16 + 26.06.16 er godkendt 

2. Organisation 

- Re-certificeringsbesøg 16.09.16 - Så mange som muligt skal møde op og det er kl. 15.30 

Referater på hjemmesiden mangler og der er en masse punkter som ikke er ok, som skal være på 

plads for at vi kan få certificeringer. 

- Miljøcertificering - Der skal kigges på de forskellige ting  

3. Økonomi 

- Gennemgang af regnskab fra 01.01.16 - 30.07.16 - Ser rigtig fornuftigt ud men vi skal jo passe på 

vores penge.  

- Betalingsbetingelser og frister - Vi holder fast i vores betalingsbetingelser og frister. 

- Stikprøvekontrol på kommune tilskud - Vi er udtaget til stikprøvekontrol i forhold til det tilskud vi har 

modtaget fra kommunen i 2015.  

- Ekstraordinært tilskud til materialer (Marlene og Marie)  Er der søgt yderligere til indkøb af spring? Der 

er søgt hos Carlsbergsfonden og der er kommet afslag, så er der søgt hos Trelleborg og de har ikke 

svaret endnu. Tina kigger på Seas nve ansøgning. 

4. Personale, undervisere, rideskole. 

- Heste: Bonus, hvordan går det med træningen? Det går godt med Gabi som part. Jeanette fortsætter 

træning af Bonus, de dage hvor Gabi ikke rider.  

Movie - Det går fint om mandagen og vi ser om vi kan finde nogle til at ride hende nogle andre dage.  

- Sadler: Der kommer sadelmager på fredag og gennemgår rideskolehestene - Alle de store + minimax. 

– stigebøjler/remme skal tjekkes.  

- Stalden - kontrakt, fejning, foder, riste, indluk hverdage - Rød trillebør er lavet det har Paw ordnet. 



Riste: Michael fræser ud, så ristene kommer til at ligge ordentligt og følger op på om der er styr på dem 

alle sammen.   

5. Pensionærer, etablissement mm. 

- Staldmøde - Onsdag d. 14/9-16 kl. 16.30 

- Havefold - Michael forhøre sig omkring om at låne eller leje en maskine der slår græsset. Der skal 

måles op til hegn. Tina, Lone og Michael mødes fredag d. 2/9-16 kl. 17.00 og måler op.    

- Frøgræs folde (gammelt) - Det skal fjernes, hvordan gør vi det?? Vi snakker med Paw om det.  

- Høhække - Jane undersøger med container.  

- Bokspriser med/uden halm - Det bliver taget op til næste år omkring regler om dette. Der er mulighed 

for at benytte halm om sommeren men så kan man ikke få nedslag i prisen.  

- Tomgang - Vi holder fast i af vi har tomgangboks men den kan ikke benyttes i opsigelsesperioden.  

- Telefonpæle - 100 telefonpæle skal afhentes- Jane skriver til hende der har dem og spørger om det er 

muligt for at hente dem lørdag og hvis det er ligger hun ud i BELS medlemmer om der er nogle som 

kan hjælpe. 

- Ridebane: Marlene og Tina kigger på at sende ansøgning ind.  

- Ridehus Der skal kigges på de bagerste dysser på vandingsanlægget. Så skal der kigges på om 

noget af bunden kan blive trukket nede bagved, så den bliver mere jævn. Vi melder ud at det er Paws 

opgave og vande og hvis i synes der skal vandes skal bestyrelsen kontaktes før det må tændes. Ny 

ridehus - Vi rykker Poul for et svar om hvad der er mulighed i forhold til nyt ridehus.  

- Vandvogn, Lortevogn, gamle halmvogn: Vandvogn kommer i aften eller imorgen tidlig. Lortevognen 

bliver tjekket igennem i samarbejder med Paw, det sørger Michael og Morten for. - gamle halmvogn 

Michael og Morten snakker med Paw og den ville være en mulighed for ham .  

- Vand på foldene - Vi undersøger hvad det koster at få vandkopper på vinterfoldene og Michael 

undersøger pris på slanger og rør og Tina undersøger hvad vandkopper koster. Marlene undersøger 

leje af minigraver.  

- Traktor og materialer - Vi er enige om vi vedligeholder traktoren og Michael og Morten laver de mest 

nødvendig ting som skal laves og tages Paw med på råd. Catten får lige et service gennemsyn.  



6. Aktivitetsplan 2016, planlægning og evaluering 

- Ryttermærker: Tidligt efter sommerferien. - Sender mail ud til medlemmer om hvem der er interesseret 

i at få ryttermærker.  

- Aktiv sommer: Evaluering, Hjælperlodder - Forslag til næste år er at lave et strigle konkurrencehold. - 

Marlene laver en lister over hjælpere. 

- Ridelejr: Evaluering, Gaver - Vi skal være bedre til at få planlagt tingene og tilbyde hjælp. Alle virkede 

glade og havde en god uge.  

- Julelotteri - Jane bestiller lodder.  

- Rideskolestævner 2016 (tidligere referat aftalt sponsorstævne i oktober) Julestævne/Sponsorstævner 

d. 3/12-2016 

- Blomster salg: (Marlene): Er udsat til marts 2017 

- Stævner 2017: (D5 senest 15. oktober) første prioritet 21-22 maj-17 anden prioritet 6-7 maj-17 

første prioritet 26-27 august 2016 (spring søndag) anden prioritet 12-13 august 2017 

6. Juniorudvalget - Marie overtager Juniorudvalget og indkalder dem til et møde.  

7. Evt. 

- Bels’ venner - Jane sender en mail til Tina omkring Bels´s venner og får sat noget i gang i forhold til at 

få det op og køre igen.  

Jeanette K. tager et micro hold om fredagen fra 16-16.30.  

Loppemarked/Julemarked - Hvem er i udvalget? og Jeanette K har sendt en mail med en masse gode 
forslag til indtjening.  
 
Referent: Marlene 


