
Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.08.2017 

Til stede: Hans Herman, Hannibal, Rikke, Karina og Tina 

Referent: Tina  

1. Godkendelse af referat 

Referat er godkendt 

2. Økonomi 

Vi har gennemgået regnskabet. Der har været nogle uforudsete store omkostninger som gør, at vi 

har et mindre underskud. 

3. Orientering fra DRF/D5 

Der er ikke kommet noget ind. 

4. Orientering om indkomne breve/aktiviteter 

Vi har fået en henvendelse fra Merete Kemp, da hun har fået tilskud fra Guldborgsund kommune til 

at oversætte en bog om hesteturisme, hvis hun lavede et skriv om hesteturisme i kommunen. 

Merete bad om et skriv fra os om høhotellet, wellness, støttestævner og hippoaden. Vi har sendt et 

skriv samt nogle billeder.  

 

Vi har holdt åben rideklub d. 26/8, hvor vi havde stillet lidt kaffe og kage frem i tutten, samt lavede 

forskellige aktiviteter udenfor – undervisning i dressur, spring m.m. Der var ikke så mange udefra, 

men det var nogle rigtig hyggelige timer, som gav et godt billede af, hvordan en rideklub fungerer. 

 

Vi ligger nummer 20 på DRF’s 100 års rangliste.   

5. Staldmøde 

Der var 26 deltager til staldmødet. 

Referat fra staldmødet er gennemgået. 

Vi vil bestræbe os på at få holdt staldmøde 3 gange om året fremadrettet. 

6. Næste møde 

Vi har ikke sat dato på næste møde. 

7. Evt. 

Nogle af pensionærerne har udtrykt, at de ikke synes, at kvaliteten af wrappen er god. Hvad synes 

bestyrelsen om wrap kvaliteten? Vi synes kvaliteten er fin, men pga. det lune vejr er der behov for, 

at wrappen rystes op, da den ellers brænder sammen. Plastikken skal endvidere tages helt af. 

 

Hannibal har snakket med Linda om flere timer og derved overtage rengøringen. Linda ønsker ikke 

at have flere timer. 

 

Linda har indgivet ferie for resten af året – Hannibal laver en liste over dagene, så folk kan skrive sig 

på vagterne. 

 

Der kommer ny opstalder, Annika, fra d. 11/9. 

 



Hans Herman har sagt ja til at sælge lodder for Diabetesforeningen – Hans H har bestilt 20 stk til at 

starte med. Lodderne koster 25 kr, og klubben for 9 kr. pr solgt lod. 

 

Fritidssammenslutningen har følgende ledige dato, hvor vi kan stå ved tanken: 9 september, 3 

december og 21. januar. Vi får 900 kr pr gang, plus 900 kr hvis vi har noget ekstra med fx kaffe. Vi 

har snakket om at tage børnespringene og kæphestene med. 

Hannibal melder ind på d. 21. januar. 

 

Hans Herman har bestilt et flag med klubbens logo. Muligvis køber vi to. 

Vi kunne godt tænke os en flagstang mere, som kan stå ved Clemmes gamle fold ved stenen. 

 


