
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 20.09.21 
 
Lenette, Signe, Sanne, Camilla og Dorthe. 
 
Næste møde: mandag d 15.11.21 kl. 16, Signe har kage med og mælk til kaffen, der skal planlægges 
generalforsamling. 
 
Økonomi v. Hannibal:  
Kim eneste der har adgang til konti – Hannibal spørger om han fortsat vil betale regninger indtil ny kasserer 
er fundet, herunder wrap og husleje. 
 
Der vil gå op til 3 uger indtil en anden får adgang. 
 
Hannibal vil gerne bogføre, lave løn og boksregninger. 
Hun har kontakten til banken og vil undersøge om muligt at få en forenings nemID så vi ikke skal ud i 
samme omgang som nu ved skift i bestyrelsen. 
 
Balance pr 31.08.21 – 32.044,82 (det dækker bla over ca 25.000,- som kom ind sidste år i tilskud) 
 
Hippoaden skylder 17000 fra sidste år og kr. 1100 fra i år. 
 
Egenkapital 178.183,30 
 
Kassererposten: afsat til Signe, Camilla får fuldmagt til kontoen også indtil generalforsamling. 
 
Årshjul: Signe finder stor kalender til brug for oversigt over årets gang. Sanne skriver på – Lenette kan finde 
div datoer, mulighed for at byde ind og lægge det samlede hjul på hjemmesiden. 
Signe og Lenette laver en velkomstfolder med regler mm for nye. 
 
Vaskemaskine: ej relevant at indkøbe da der vaskes minimalt grundet  brug af papirhåndklæder. Vi bruger 
lageret af indkøbte papirhåndklæder og derfra går vi til alm håndklæder. 
 
Ridehusbund: Der skal trækkes grus/flis ud fra hjørnerne – og fyldes et nyt læs flis i. 
Kunne Bjarne betales for at køre ridehuset dagligt (hverdage nov- feb) i indendørs sæsonen? 
Vil han fjerne noget af gruset på bageste bane da meget tung. Lenette spørger. 
 
Lejekontrakt: Vi kigger på den ved næste møde så vi kan forberede os på forhandling med Bjarne fra 
udgangen af 22. 
 
Stævner 2022: nuværende stævneudvalg ønsker ikke at stå for flere stævner. Maria Stryhn, Lene Hansen og 
Tina Jeppesen spørges om de vil overtage – Camilla spørger dem. Forslag om at bevare klubmesterskab og 
støttestævne. Hvis de vil, kan der søges om stævner inden 15.11.21. 
 
 



 
 
Evt: distriktsbestyrelsesmøde tirsdag d 5/10-21, Dorthe tager den. 
 
Dorthe tilbudt kursus ved Birgitte Byrialsen – umiddelbart vurderes ikke at være grundlag for dette. 
 
Evaluering på rytterfitness – ikke stor nok tilslutning. 
 
Vi får tilsendt billetter til Hillerød Horseshow – hvordan fordeles de? Evt ved en konkurrence på 
instagram/Facebook. 
 
Camilla sender referat til hjemmesiden og retter oplysninger på bestyrelsen. 


