
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 12.01.21. 

Sanne deltog via tlf. 

Næste møde: tirsdag d. 23.02.21 kl. 16.30 i Tutten. 

Planlægning af generalforsamling: Generalforsamlingen bliver afholdt lørdag d. 27.02.21 

kl. 14 i ridehuset, hvor det er muligt at holde afstand. Camilla laver opslag på facebook med 

indkaldelse. 

Kim og Lenette er på valg og genopstiller begge. 

Signe er indtrådt i stedet for Ida – der var usikkerhed omkring hun skulle på valg eller ej, men 

det er sådan, at en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, indtræder for den periode, som det 

fratrådte bestyrelsesmedlem havde. Ida blev i 2020 valgt for 2 år, så Signe er på valg i ´22. 

Sanne genopstiller som suppleant – Camilla spørger Susanne Thrane om hun vil stille op som 

2. suppleant. Dette ønsker hun ikke og vi skal finde en anden. 

Kim spørger Jan og Morten om de vil fortætte som revisorer samt stemmetællere og om 

Morten vil være ordstyrer. 

Der skal gerne findes et andet ungdomsmedlem da Victoria tager på skole til sommer. 

Der skal tænkes over kandidater til ”Skulderklapspokal”. 

Camilla aftaler med Tina Jeppesen at hun offentliggør ranglistevindere og beder sidste års 

vindere aflevere pokaler. 

Camilla spørger Hannibal om hun vil indkøbe præmier til vindere og sørge for sløjfer. 

Kontingent for 2021 skal betales senest 20.02.21 – det samme for facilitetskort – Camilla 

lægger på facebook herom. Det er besluttet at der ikke refunderes for de perioder hvor 

facilitetskort ikke har kunnet benyttes grundet corona restriktioner. Dette da det har været 

muligt at benytte udendørsfaciliteterne i de perioder. I stedet tilbydes medlemmer at få deres 

facilitetskort forlænget med periode svarende til nedlukningsperioden. 

Økonomi: Regnskab for 2020 forelægges og godkendes. Der er et overskud på ca. 79.000,-. 

Lån til Bjarne er tilbagebetalt og der er overskud på wrappen. Fra fonde har vi fået kr. 

36.000,- heraf skal de kr. 30.000,- bruges på det ansøgte inden 01.04.21 – Aktivtetsudvalget 

er i fuld sving. 

Info til sponsorer af skilte i ridehus: Sponsorer er ikke opkrævet i 2020 grundet corona – 

Camilla får en liste over sponsorer i ridehuset og skriver til dem omkring 2020 og at vi håber 

de vil have skilt hængende i 2021. 



 

 

Ansøgninger til staldmedarbejder: Der er kommet flere henvendelser på stillingen, men 

det er besluttet at slå den op officielt – både for at udvide ansøgerfeltet, men også for at 

ansøgere får lige vilkår i fht kendskab til stillingen og for at det skal være muligt for 

bestyrelsen at håndtere ansøgninger på ens vilkår. Camilla laver et udkast til kort 

stillingsopslag og lægger på facebook når konfirmeret med Lenette. Opstart gerne 01.02.21. 

Løn efter kvalifikationer. 

Camilla og Lenette inviterer Louise Jensen til en afklarende drøftelse omkring stillingen – der 

har været afholdt positivt møde 14.01.21. 

Camilla Ravn ønsker ikke at hendes ansøgning skal lægges i puljen. 

Annika Dirksen vil gerne at hendes ansøgning lægges i puljen. 

Nyt fra udvalg: Aktivitetsudvalget har arrangement med Mia Hastrup slut januar og start 

marts – arrangement i januar afventer om det kan gennemføres eller evt skydes til senere på 

foråret. 

Stævner for det meste af året er fastlagt. Dorthe spørger Janne Bæktoft om vi kan få anden 

dato til klubmesterskab end 29-30 april. 

Eventuelt: Håndsprit – skal der sættes yderligere beholdere op med håndsprit eller skal folk 

endnu en gang opfordres til at benytte de bøtter, der allerede er? Det besluttes at folk 

opfordres til at bruge dem, der allerede er – disse fyldes op. Endvidere vil Lenette bede Maiken 

om at afspritte alle håndtag mm hver morgen. Camilla laver opslag herom og opfordrer igen til 

brug af masker. 

Vi er blevet tilbudt en masse gamle eksemplarer af ”Hippologisk Tidskrift” fra 1970 og til 

engang i 00´erne for en flaske god portvin – det vil vi gerne købe, Camilla arrangerer dette. 

Referat – Camilla  

 

 


