
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 11.03.20 

 

Afbud fra Dorthe og Signe. 

Deltagere; Ida, Kim, Lenette, Sanne og Camilla  

• Bjarne og Dorrit kom og hilste på den nye bestyrelse, der er bred enighed om at alle 

ønsker et godt og tæt samarbejde om klubben – det blev der skålet på. 

Bjarne vil gerne være en del af staldudvalget og er i øvrigt gerne behjælpelig med 

diverse spørgsmål. 

Bjarne vil gerne igen stå for at udendørsbanerne fremstår fri for ukrudt. Kim (Britt) 

havde sørget for lækker æblekage. 

 

• Herefter generel opfølgning på ”To do listen” 

 

• Ida har fået adgang til klubbens hjemmeside og opdaterer den løbende. Ida taler med 

Palle om at vi gerne selv vil stå for drift fremover og hvad prisen herfor vil blive. 

 

• Lejekontrakten med Bjarne skal genforhandles inden længe – nuværende udløber ved 

udgangen af 2021. I den forbindelse skal det afklares hvem, der skal sørge for hvad i 

forhold til fx vedligehold af adgangsveje til foldene, skader på barriere mm. 

 

• Foldene – de fleste folde er ikke i orden hverken i fht sikkerhed eller i forhold det 

overordnede indtryk. Følgende skal undersøges: er alle store nok? (min. 20x40), er der 

tilstrækkeligt med strøm til alle folde?  

 

Der skal, når vi får adgang til og overblik over klubbens midler, indkøbes tilstrækkeligt 

materiale til at foldene kan fremstå sikkerhedsmæssigt i orden og pæne at se på. Der 

skal findes en arbejdsweekend, hvor alle pensionærer skal møde op og sørge for at 

bringe ens folde i orden – kan man ikke denne weekend, vil man få tildelt en anden 

opgave, der skal klares. Ida har fundet tilbud på 1000 pæle (7 cm Ø, 2,5 m) incl. 

levering til kr. 25000,-. Lenette undersøger om hun kan få andet tilbud herpå. 

 

• Alle undtaget Dorthe har nu underskrevet papir til banken - Camilla sørger for at få 

Dorthes underskrift og sender herefter til Ida. 

 

• DRF har været på besøg i fht klubbens certificeringer, der skal bla opdateres på 

hjemmesiden og der skal afholdes 1. hjælpskursus – Ida undersøger om hendes 

kæreste kan stå for dette og en pris herfor. 

 

• Alle opstaldningskontrakter skal opdateres og genunderskrives. Det er pt. Uklart, hvem 

der har hvilke kontrakter og hvem der ingen har. I de nye kontrakter skal der tages 



 

 

stilling til depositum, opsigelsesperiode, dyrlægevagtordning og at bestyrelsen har ret 

til at kontrolveje pensionærers wrap i fht at mindske spild og misbrug. Ida kigger på 

udkast til ny kontrakt. (depositum skal ikke pålægges nuværende pensionærer, men 

kun nye). 

 

 

• Mappe i sadelrum med oplysninger på pensionærer (”ambulancebreve”) skal opdateres. 

Der skal udarbejdes en velkomstfolder, som udleveres når nye pensionærer kommer, 

pas skal vises, det skal oplyses hvornår der sidst er taget gødningsprøve og givet 

ormekur mm – proceduren skal være ens for alle nye. Dette vil blive en opgave for 

staldudvalget. 

 

• Kim har fået 2 tilbud på wrap fra hhv. Henrik Tærsker og Henning Krag Hansen – det 

tilbud fra Henning vil koste os kr. 117.000,- årligt, mens det fra Henrik vil koste kr. 

158.000,- årligt. Det er derfor besluttet, at vi laver aftale med Henning fra august ´20 

– Kim kontakter ham for kontrakt – denne skal dog minimum gælde for 2 år. Kim 

sørger for at afmelde fra Henrik T fra august. Da der har været et stort tab på wrappen 

sidste år, drøftes det om det kunne være relevant at sætte prisen for de 5 kg wrap, der 

er med i opstaldningsprisen, til kr. 2,- pr. kilo – dette vil svare til en månedlig 

prisstigning på kr. 60,- pr. hest. Dette skal forelægges pensionærerne på et staldmøde 

inden det kan skrives i opstaldningskontrakterne. 

 

 

• Benitas ansættelse – det skal afklares om Benita ønsker at gå ned i tid? Der er aktuelt 

ingen, der har hørt fra Benita herom, men andre har måske hørt noget i den retning. 

Det aftales at Benitas kontaktperson i bestyrelsen bliver Kim. Han skal kontaktes ved fx 

sygdom o.l. Bjarne ville kunne spørges i fht fodring. På føromtalte staldmøde skal 

pensionærerne forelægges muligheder for afløser ordninger i ferier og ved sygdom, 

samt ordinære weekendvagter. Staldudvalget anmodes om at komme med konkrete 

forslag til vagt-/afløserordninger. 

 

• Repræsentantskabsmøde 18.04.20 i Kolding – Sanne undersøger om hun kan deltage. 

Årsmøde i D5 18.03.20 på Hotel Falster – Ida og Camilla deltager (dette arrangement 

aflyses angiveligt grundet omstændighederne i fbm Corona). 

 

 

• Regnskabsprogram – Ida anbefaler programmet Dinero, som hun har gode erfaringer 

med. Det koster kr. 197,- pr. mdr. ved betaling årligt. I det system kan der sendes 

fakturaer og det er nemt at udarbejde regnskab. Endvidere kan betaling med mobilepay 

tilkobles. Bestyrelsen beslutter at benytte dette – Ida sørger for opstart, hun og Kim får 

adgang til systemet og kan således supplere hinanden. 

 

• Boxer abonnement til Tutten beholdes – koster kr. 88,- månedligt. 



 

 

• Staldmobilen afmeldes – Ida sørger herfor. 

 

• Ungdomsudvalgs medlemmerne har tidligere fået kr. 350,- årligt i fbm brug af telefon 

til klubbens instagram mm. Dette skal fortsat være gældende – aktuelt er det stadig 

Karen og Marie der sørger for opdateringer på ”SAR ungdom”, de vil gerne overgive 

denne til Victoria Munk – vi arbejder herpå. Josephine Kleis Olsen er forespurgt om hun 

fortsat vil forestå klubbens instagram. 

 

 

• Udvalg. 

Sponsorudvalget: Lenette er kontaktperson. Der er allerede søgt om flere forskellige 

midler, men det er lidt uklart hvilke – sponsorudvalget kigger på sagerne, Lenette har 

udarbejdet en liste over ting, der skal søges til, herunder renovering af barriere i 

ridehuset og fold materiale. 

Staldudvalget: Lenette og Kim er kontaktpersoner. De spørger Benita om hun vil være 

med – først herefter offentliggøres listen over udvalgene på hjemmesiden og facebook. 

Køkkenudvalget: Camilla er kontaktperson. Gitte og Helle vil gerne stå for at Tutten 

løbende fyldes op med slik, sodavand mm. 

Stævneudvalget: Dorthe er kontaktperson er allerede i gang med at planlægge SHC 

med LSP. 

Aktivitets- og kursusudvalget: kontaktperson er Ida. 

Hippoadeudvalget: Kontaktperson er Ida. 

Alle udvalg skal snarest muligt samles og planlægge/uddelegere – dog med forbehold 

for Corona ;0) 

• Herefter blev der serveret dejlig mad, inden vi alle kørte hjem og så pressemøde om 

Coronavirus. 

Der er hængt plakater op med henstillinger om at holde god håndhygiejne mm. 

Når vi er kommet lidt mere ind i tingene og har fået bedre overblik er tanken, at der 

køres ud fra en nogenlunde fast dagsorden – mere herom senere. 

Referat/Camilla  

 


