
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.02.2019 
 

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

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

2. Økonomi 

Vi har drøftet økonomi. 

Der er indtil videre 94 medlemmer. Vi snakker om at lave et opslag omkring betaling af kontingent, 

da nogle kan have prøvet at betale mens vores mobilepay ikke virkede. 

Vi er i gang med at finde ud af, hvad vi skal gøre med mobilepay – det bliver dyrt at have erhvervs 

mobilepay, da det koster et gebyr hver gang der sættes penge ind uanset beløbsstørrelse. 

Der har været møde med revisorerne omkring regnskabet. 

3. Klubmesterskab 

Propositionerne er lagt op på Go.drf.dk. 

Hans Herman har booket springdommer – Niels Thue. 

Ditte Ploug kommer og dømmer halvdelen af dagen i dressur. 

Karina har set dækkenerne – sorte lændedække med skrift. 

Vi har snakket antallet af hjælpere – Tina sørger for at spørger efter dem. 

4. Generalforsamling 

Karina tager kopier af regnskabet, som kan lægges på bordene.  

Tina har lavet dagsorden til generalforsamlingen og sørger for at tage kopier til bordene. 

Der er ikke indkommet nogle forslag til drøftelser. 

Udvalgene er gennemgået. 

5. Evt. 

Vi snakker om at få en boks med kode, hvor alle nøglerne til opstaldernes skabene kan ligge i 

(ekstranøglen). Så vil alle i bestyrelsen altid kunne komme til nøglerne, hvis vi skal kunne fremvise 

pas. 

 

Hans Herman og Tina deltager i næste møde med LSP om sydhavscup. Det bliver d. 4. marts. 

Hans Herman har booket springdommer til sydhavscuppen – Niels Thue. 

 

Vi har snakket om støttestævne og hvem vi skal støtte. Vi skal have listen over de sponsorere, som 

vi skrevet til de andre år. 

 

Vi vil oprette et stald og foldudvalg, og vi beslutter, at det kommer til at bestå af følgende: 

• Peter Holstein 

• Susanne Jørgensen 



 
• Kim Karstens 

Vi snakker om, at der skal laves nogle arbejdsdage i løbet af året. 
 
Lotte har opsagt sin boks. Vi skal have fundet en ny udlejer til boksen. 
 
Der er nogle som har spurgt til at rykke fold, vi har drøftet det og fundet ud af, hvordan det kan 
gå op. 
 
Martin er kommet med et forslag til en egnet computer til 2100 kr. Computeren ser fin ud og vi 
tager to stk. af denne. 
 
Vi beslutter, at Bjarne bliver bedt om at køre vand ud 1 gang om ugen her i vinter. 
 
Vi mangler at få tilsendt en regning med tilbuddet på ordning af bund fra Neergaard. Peter har 
rykket for tilbuddet. 
 
Josefine fra stalden har tilbudt, at hun gerne vil overtage vores instagram konto. Vi synes det er 
en god ide, da hun vil kunne ramme et bredt publikum og hun kommer i stalden dagligt. 
 
Der er repræsentantskabsmøde d. 11/3 i Guldborgsund sports- og idrætsråd, vi skal have 

fundet en der deltager. Karina kigger på, om hun kan deltage. 

Der er også møde d. 26/2 i GSIR, Peter deltager, hvis kalenderen er til det. 

 

 

 
 
 

 


