
 
 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde d. 5. marts 2019 
 

Til stede: Karina, Peter, Marie, Pernille, Karen, Hans Herman og Tina 
Referent: Tina 
 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

2. Konstituering af bestyrelse og udvalg 

Formand: Hans Herman 

Kasserer: Peter 

Næstformand: Karina 

Sekretær: Tina 

Menig medlem: Pernille 

Ungdomsrepræsentanter: Karen og Marie 

Aktivitetsudvalg: 

• Bende Herneth 

Køkkenudvalg: 

• Bende Herneth 

• Hanne Arboe 

Vi snakker om, at aktivitetsudvalget og køkkenudvalg skal slåes sammen? Vi snakker det med 
Bende og Hanne 
Vi laver endvidere et møde med Bende og Hanne om, hvordan tutten skal kører fremadrettet. 
 
Stævneudvalg: 

• Susanne Vennike (dressur) 

• Randi Storm (dressur) 

• Tina Christiansen (spring) 

• Hans Herman Storm (spring) 

• Karen Toxværd 

• Marie B. Andersen 

Der skal laves et møde med stævneudvalget, så ansvar og opgaver kan drøftes og uddelegeres. 
 
Kursus: 

• Susanne Vennike 

• Randi Storm 

• Tina Jeppesen 

Ungdomsudvalg: 

• Karen Toxværd 



 
• Marie B. Andersen 

• Karina  

Stald-foldudvalg: 

• Peter Holstein 

• Susanne Jørgensen 

• Kim Karstens 

• Christina T 

Peter laver et møde med stald-foldudvalget med drøftelse af, hvilke opgaver udvalget skal 
varetage. 
 
Vi snakker om at oprette et sponsorudvalg – Peter er interesseret i at være med, og Susanne har 
snakket om, at hun også kunne være interesseret i at være med. 

3. Økonomi 

Vi har snakket økonomi. 

Pt. Har vi 95 medlemmer – det er nogle færre medlemmer end sidste år. Der mangler fortsat nogle 

fra stalden. Vi skal til at være mere obs på, hvem der starter fra klubben – er der betalt kontingent. 

Vi vil til at sende mails ud med opkrævninger på kontingent. 

Mobilepay og netbank er kommet op og køre. Vi prøver at køre med erhvervs mobilepay om vi kan 

få det til at fungere. Peter har fået nemid og visa/dankort. 

På vores 3 konti står der 123.000 kr i alt, men der kommer snart nogle større regninger. 

Vi snakker wrap – wrapregnskabet stemmer ikke. Der tages mere wrap end der er registreres på 

tavlen. Vi skal have det op på staldmødet igen, at wrappen skal vejes af. Hvis der ikke sker 

ændringer, må vi kontrol-veje. 

4. Orientering fra DRF/D5 

Der er blevet indkaldt til repræsentantskabsmøde d. 6. april 2019. Hans Herman og Karina deltager. 

5. Orientering om indkomne breve 

Fritidssammenslutningen har indkaldt til generalforsamling d. 21/3. Hans Herman deltager. 

Vi kan stå på OK tanken og deler brochure ud og vasker vinduer på bilerne, vi får 800 kr pr. gang. 

Hvis vi laver noget underholdning, får vi nogle ekstra penge.  

Der er repræsentantskabsmøde i GSIR mandag d. 11/3 kl 19.00. Peter deltager.  

6. Bund 

Vi har fået et tilbud på 35.000 kr fra Neergaard, i denne pris er nivelling af bund, opfræsning af 

lerlag, transport og 1 kubikmeter sold. Vi er ikke sikre på, der skal mere på bunden.  

Vi kigger på, om der er andre, der kan levere dette samme og måske til billigere penge. Transporten 

er dyr, da Neergaard kommer fra Jylland. 

7. Staldmøde 

Vi har snakket om ny dato for staldmøde. 

8. Klubmesterskab – program og starttider 

Tina laver opslag om, at der kan tilmeldes i spring til normalt indskud indtil tirsdag i næste uge. 



 
Marie vil gerne sidde hos springdommer og taste. 

Tina laver opslag om hjælpere på div. facebooksider 

9. Sydhavscup – sponsorgaver, facebooksiden 

Vi har snakket sponsorgaver, Tina følger op på, hvor vi tidligere har fået fra. 

10. Kort nyt på hjemmesiden 

Karina vil prøve og starte op på kort nyt – det bliver hver 14. Dag. 

11. Gavepolitik i klubben 

Vi giver gaver til konfirmationer og vi giver gaver til runde fødselsdage fra 50 år og opefter. 

Vi giver 300 kr. Pr. Gave. 

12. Næste møde 

Onsdag d. 24/4 kl. 18.30 

13. Evt. 

Vi snakker om, at Karen vil gå videre med kursus i forhold til coaching – Karen kan tage kontakt til 

kursus udvalget. 

 

Vi har kigget på, hvad vi har af rosetter og snakket om, hvornår vi kan bruge dem, vi har tilbage. 

 

Vi har en ledig boks pr. 1/5. Vi har snakket om, hvem der skal tilbydes boks. 

 

Opstaldingskontrakterne skal vi have fat i. 

 


