
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 22.07.20. 

Afbud fra Dorthe og Ida. 

Næste møde: forud for medlemsmødet d. 11.08.20, mødes vi fra kl. 16. Mødet oprettes som 

begivenhed på Facebook (Camilla opretter), klubben giver kaffe og kage. Næste ordinære 

møde bliver onsdag d. 09.09 kl 17. 

Økonomi: ½ års regnskab er gennemgået af Hannibal, der sammen med Kim bogfører. Der er 

aktuelt et overskud på kr. 33.402,54 – dog hvis vi skulle have betalt halvdelen af vand og 

varme/el, skulle der have været trukket godt kr. 40.000,- fra. Disse afregnes dog først senere. 

Klubbens saldi pr. 30.06.20 er ligeledes gennemgået. 

Regnskaber for de sidste 5 år står, låst inde i dommerhuset. 

Det skal overvejes om afregning for poletter til solarium skal ske via mobilepay (dog plus 1,- 

pr. transaktipon), således ville disse penge hurtigere fremgå af regnskabet. 

Hans Herman skal kontaktes ang. kontoudtog for Hippoaden. 

Der er kommet 6 nye medlemmer siden sidste møde. 

Ridehusbooking: det er besluttet, at ridehuset ud over tirsdage fra 18-21 (Hans H 

undervisning) og lørdage fra 15-19 (alle og løsspring), kan bookes til springning torsdage fra 

19-21. For alle bookinger gælder, at de skal bookes 2 døgn i forvejen via kalender systemet. 

Ridehuset er IKKE lukket, men der skal tages hensyn til dem, der får undervisning. 

Springbanen udendørs kan fortsat bookes til undervisning alle dage. Camilla lægger på 

facebook. 

Kalender/årshjul: Der skal laves en form for kalender/årshjul over aktiviteter i klubben, 

således at vi og medlemmer kan danne os et overblik over året og fordele aktiviteter jævnt 

over året. 

Det er aftalt at vi hver især kigger efter gode muligheder for at kunne notere dette i et 

dynamisk system, så vi løbende kan redigere og tilføje – punktet tages op igen på næste 

møde. 

Tonen i stalden/på Facebook: i både kontrakt og ved rundvisninger af nye opstaldere, 

fremgår det tydeligt at vi ikke tolererer bagtaleri, mobning og hadefuld retorik – hverken i 

stalden eller på facebook. Hvis det opleves, vil vedkommende, der er ophavsmand, blive 

indkaldt til en samtale, hvor vedkommende får en advarsel – sker det igen, kan der blive tale 

om misligholdelse af kontrakten og denne kan opsiges. 



 

 

Aktuelt har der været en del situationer omkring Britt, der har skabt ballade i stalden – Kim 

taler med hende om det og understreger, at hun under ingen omstændigheder må 

viderebringe fortrolige oplysninger, som hun kan have hørt fra Kim. Opleves der ikke en 

bedring, indkaldes hun til samtale. 

Hjemmesiden: Denne skal opdateres, da der er mange besøgende. Det er aftalt at Hannibal 

overtager kontakten til Palle herom. 

Baner/bund: Sanne har undersøgt hvilken bund Bornholms rideklub havde, da disse fremstod 

meget stabile i regnvejr. Umiddelbart kræver dette at al gammel bund graves af og at bunden 

er helt plan og vandret. Herefter lægges 20-30 cm stenmel og derefter et ridelag af sand på 5-

7 cm. Det er et dyrt projekt, som står højt på ønskelisten. Der er møde i sponsorudvalget 

søndag, hvor der drøftes muligheder for indsamling af midler til bla dette. 

Stævne: Endnu ikke mange startere tilmeldt finalen i SHC. Vi deler på facebook og minder om 

at det kan startes med D-licens. Sidste frist er 29-07.20. Der skal styr på hjælpere (Camilla) 

og på caféen (café udvalg) – Kim har dankort til når der skal handles ind. 

Weekenden hvor SHC er rykket til, skulle oprindeligt have været brugt til klubmesterskab. Der 

skal findes ny dato hertil og det skal afklares om denne dato skal koordineres med Janne, når 

det er et internt stævne? Dorthe vil du undersøge dette? 

Fremover ønskes at klubmesterskabet ligger i starten af udendørssæsonen.  

Eventuelt: Lenette har lavet en lille reklame for klubben, da vi har ledige bokse – alle 

opfordres til at dele denne. Den er lagt på klubbens side og i gruppen. 

Referat - Camilla 

 


