
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 19. januar 2019.  

 

Punkt 1. Godkendelse af referat 

Referatet bliver godkendt, dog med den ændring at punkt 6 ”blev ikke drøftet, men der blev talt 

om” 

Punkt 2. Juniorudvalg. 

Karen og Marie fortæller at der pt er en fotokonkurrence i gang om vinterens bedste billede. 

Foreløbig er der ikke så mange deltagere, men de håber det kommer hvis der kommer sne. De vil 

prøve at dele konkurrencen på deres egne sociale medier. 

Der er nu 45 medlemmer i Ungdomsudvalgets gruppe på facebook  og der har deltaget mellem 30 

og 40 ved hver konkurrence. 

De vil se om de kan finde nogle ryttere der skal noget spændende i år, således at de kan lave 

”Take-overs” på klubbens instagram. 

De vil gerne være mere aktive på siden, og vi taler om at det kunne være supergodt hvis de lagde 

bla. resultater ud på siden. 

Punkt 3. Økonomi 

Årets regnskab gennemgåes. Hannibal har en aftale med revisorerne, Tina og Aase, lørdag den 26. 

januar, hvorefter bestyrelsen underskriver regnskabet. 

Derudover blev der talt om de ting der er indberettet til DRF/DIF samt Guldborgsund Kommune, 

hvoraf et af skemaerne samtidig blev underskrevet. 

Punkt 4. Orientering fra DRF/D5 

Hans H. fortæller at ved seneste møde i distriktet blev der sagt at der kun var en klub der havde 

søgt om at få distriktsmesterskaberne, og distriktet ville ikke gøre noget for at ”tvinge” klubber til 

at tage dem, så hvis ingen frivilligt melder ind bliver der ingen mesterskaber i 2019 ud over det i 



holdspring. Hannibal indskyder at hun ikke kan deltage ved årsmødet 20. marts pga møde på 

arbejde – Hans H. noterer det i sin kalender. 

Punkt 5. Orientering om indkomne breve.  

Der er ikke kommet nogen udover det der vedrører DM i cykling. Det aftales at det hænges op i 

stalden og gøres synligt på vores medier når vi nærmer os datoen. 

Punkt 6. Generalforsamling – hvem gør hvad. 

Det aftales at Hannibal bestiller sandwich og kage i vanlig stil og køber drikkevarer. Hannibal 

sørger for alt til ranglisteoverrækkelserne og pokaloverrækkelser. 

Vi mødes kl. 18 og gør klar. 

Punkt 7. Skulderklapspokalen. 

Der er enighed om hvem der skal have, og Hannibal orienterer om hvem der får Paul Kruses 

vandrefad 

Punkt 8. Klubmesterskab. 

Der tales om hvorvidt mesterskaberne i spring skal ændres. Det aftales at det i år fortsætter som 

en S2 (stilspring) iflg. Out. 

Punkt 9. Sponsormiddag. 

Det aftales at der i år indbydes til sponsoraften i stedet for middag i forbindelse med 

klubmesterskabet. 

Punkt 10. Opstaldningskontrakt 

Vi gennemgår de seneste rettelser, og laver en lille ændring. Peter søger for at det ændres. 

Punkt 11. Lejekontrakt 

Hannibal fik endelig fundet en kopi af kontrakten som Peter kort orienterer om.  

Punkt 12. Staldklima 

Der indkaldes til staldmøde søndag den 2. februar – invitationen blev hængt på døren til 

sadelrummet efter mødet sluttede. 

Punkt 13. Ridehusbund og baneplanner. 

Der tales om bund – den trænger til at få fyld på. Hans H undersøger hvilken type sand det skal 

være. Baneplanner kan komme når som helst, og vi vil herefter prøve om det er nok da den gerne 

skulle pakke banen frem for at løsne den som den almindelige harvning gør. 

Hannibal skal spørge Rikke Lærke om vi kunne købe hjælp fra hendes kæreste/mand til at planere 

banen ud.  



Punkt 14. Knust asfalt. 

Hannibal orienterer omkring den pris Bjarne havde fået oplyst. Iflg. Kontrakten er det Bjarne der 

skal sørge for at vejene er i orden, men vi vil gerne selv betale mod at vi evt. kunne låne traktoren 

til at jævne ud med. Det drejer sig om ”hullet” ved dommerhuset samt 2-3 steder ned ad 

løbegangen som træner til at repareres. 

Punkt 15. Fastelavn 

Ungdomsudvalget og Hannibal vil lave invitation til fastelavn søndag den 3. marts. Marie laver 

opslag. 

Punkt 16. Næste møde 

Det vil blive aftalt efter generalforsamlingen. 

Punkt 17. Evt. 

Peter fortæller at han har haft et godt medarbejdermøde med Benita som  han i øvrigt har 

jævnligt. Det aftales at Benitas 2 bokse ikke indgår i ferievagter; Hannibal havde allerede undladt 

den ene hen over julen. 

Peter har haft kontakt til Nicky omkring den dårlige wrap og var lovet refundering, men der er 

foreløbigt intet sket. Rykker på ny. 

Peter opdaterer actionsloggen, og vi taler i den forbindelse om hvorvidt punktet med ferieafløser 

er ”færdig-behandlet” eller ej. Karina fortæller at hendes søn de næste 2 måneder har 7 vagter, så 

der er åbenbart et behov for at have en vikar. 

Vi taler i samme ombæring om at det er vigtigt at man kan tage sige egne vagter i tilfælde af de 

ikke kan sælges/byttes. Vælger man på dagen at sige at man ikke tør eller vil, så er det desværre 

ikke muligt at være opstalder. Som opstalder har man skrevet under på at man forpligter sig til at 

tage vagter, dette er naturligvis gældende såfremt man ikke har kunne finde anden løsning. 

 

 

Tak for et godt møde, 

Referant Charlotte Hannibal 

 


