
 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 6. februar 2019 
 

Til stede: Karina, Hans Herman, Peter, Susanne og Tina 
Referent: Tina 
 

1. Godkendelse af referat 

Referat er godkendt 

2. Optagelse af suppleant Susanne Vennike i bestyrelsen 

Susanne har sagt ja til at være med i bestyrelsen foreløbig indtil generalforsamlingen. 

3. Valg af ny kassere 

Peter er valgt til kassere 

4. Overtagelse efter Hannibal 

Susanne vil gerne finde dommere til klubmesterskabet d. 23/3, Sydhavs Cuppen d. 1/6 og 

støttestævnet d. 29/6. 

Tina finder tekniskdelegeret til støttestævnet d. 29/6. 

Tina finder hjælpere til klubmesterskabet. Div. Opgaver til klubmesterskabet er fordelt. Karina 

køber pokaler. 

 

Der er repræsentantskabsmøde d. 11/3 i Guldborgsund sports- og idrætsråd, Hans Herman 

deltager. 

 

Vi skal have lavet nogle udvalg, som kan deltage i aktiviteterne i klubben. 

 

Instagram kontoen – vi har snakket om, hvem der kan overtage den. 

 

Palle har ændret div kontaktoplysninger på hjemmesiden – Hans Herman er sat på som 

kontaktperson. Tina sætter Hans Herman på som kontaktperson på Facebook. 

5. Evt. 

Økonomien og regnskab er drøftet. 

De to bokse hvor der ikke er vindue, får et fradrag i boksprisen – 100 kr. 

 

Generalforsamling: 

Vi har spurgt om Morten Dunch vil være dirigent. 

Ingen af de nuværende revisorer genopstiller, så vi skal have fundet to nye revisorer. Vi har drøftet 

kandidater til disse poster. 

Karina undersøger med mad og drikke. 

Vi har snakket udvalg. På staldmødet er der snakket om et staldudvalg, hvor Peter fra bestyrelsen 
skal være med i udvalget.  Der er fire, der er meldt sig til at være med i udvalget.   
Vi har snakket om forskellige muligheder for kurser.  



 
 

 

Der går ca. 14 dage inden netbank m.m. er på plads. Vi er i gang med at få oprettet en erhvervs 

mobilpay – vi må kigge på hen af vejen, om det kan løbe rundt, idet der er gebyr på hver 

transaktion. Denne mobilpay kan kun modtage penge, der kan ikke overføres penge fra den. 

 

Ridehusbund: 

Vi har købt en baneplaner, og den virker godt. Bunden er blevet bedre efter baneplaneren er taget i 

brug. 

Neergaard har lavet et overslag på, hvad det vil koste at køre bunden op og nivellere bund ud – det 

vil koste ca. 11.000 kr. Der er noget ler i bunden, som har lagt sig som et glat lag, og det er det 

hestene glider på. Hvis der rives op i dette lag, vil bunden blive bedre. Neergaard vil senge et 

endeligt tilbud. 

 

Vi skal have indkøbt to nye computere, da de to vi havde indkøbt tidligere er blevet stjålet. Der er 

ikke nogen forsikring til at dække. Sidste gang vi skulle have nye computere, hjalp Martin os med at 

finde to egnet computere. Peter vil snakke med Martin herom. 

 

Vi vil afholde et møde til revisorerne inden generalforsamlingen. 

 

Vi afholder bestyrelsesmøde mandag d. 18/2 kl. 17.00. 

 
 


