
Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. november 2012.11.28  

 

Fraværende Maria, Emily. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. 2. Status på regnskab 
3. Deltagelse i juleoptog. 
4. 4. Foderweekender 
5. Generalforsamling 
6. Møde med klubbens udvalg, dato, indhold. 

Orienteringspunkter: 

Sikkerhedsregler for børn. 

Punkter til drøftelse: 

Temaaften med riderutelauget den 24. januar 2013 

 

Ad. 1 

Godkendt. 

 

Ad. 2 

Økonomi – ser fornuftig ud. Vi har i år en rigtig god omsætning i Cafetutten. 

Under punkt 2 blev drøftet sponsorer – skilte. Charlotte M. tager sig af dette med 
sponsorer. Benedikte sende sine materialer til Charlotte M. 

 

Orienteringspunkt: 



Sikkerhedsregler for børn. Sikkerhedsudvalget syntes er en god ide. Udvalget har 
godkendt forslaget til regler. 

Sikkerhedsregler er lagt på hjemmesiden. 

 

Ad. 3 

Ikke deltage i år – da der ikke er pony/heste til dette. 

Måske deltage år 2013. 

Selv om vi ikke deltager i juleoptoget er der gløgg og æbleskiver i Cafetutten om 
eftermiddagen.. 

 

Ad. 4 

Nogle mener at hestene – i weekenderne – kommer lidt tidligt ind uden begrundelse.  

Bør stramme op om reglerne for weekendvagter – gøres på næste staldmøde.. 

Rengøringen halter også lidt. 

 

Ad. 5 

21. februar 2013 kl. 19 i Cafetutten. 

Efterlysning: indstillinger til skulderklappokalen. 

 

På valg er Charlotte H, Maria og Tanja. 

Charlotte M. vil godt have lov til at trække sig fra bestyrelsen ved næste 
generalforsamling /(er ikke på valg) 

Nye ungdomsrepræsentanter. 

 

Budgetter 2013: Hannibal udfærdiger disse. 



Til budgettet er følgende ønsker: 

Sydhavscup m. 4 års klasser 

Højere borde – cafeborde – til dommerne ved gangartsklasser. 

Udendørslys på bane ved ridehuset 

Stalden videoovervåget – ønske fra en opstalder. 

Sand i ridehuset. 

 

Ad. 6 

14. marts 2013. 

 

Punkter til drøftelse: 

Temaaften med ridelauget. 

Via nyhedsbrev efterlyse medlemmer som er interesseret i at indgå i et riderutelaug 
og forhandle med Krenkerup Gods. 

 

Eventuelt: 

Forsikring. 

Vi har fået tilbud fra Topdanmark på  indbo- og Bestyrelses- og 
dikrektionsansvarsforsikring. 

Charlotte M. undersøger, hvad det koster i andre selskaber. 

Vi undersøger hos DIF, hvilke forsikringer klubben har den vej.  Iflg. DIF har vi kun 
behov for indboforsikring. 

 

NÆSTE MØDE: 

Søndag den 20. januar 13 kl. 13 hos Aase. 



 

Ref. Aase 

 

 

 

 


