
 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 29-5-2012 
  
 

1. 

 
Godkendelse af referater –  
Godkendt. (Er der bemærkninger sendes de til sekretæren) 

2. 
Status på regnskab 
Gennemgang af regnskabet frem til 29-5-12. Det ser tilfredsstillende ud. 

Orienterings
punkter 

Orientering om kommunale tilskud 2012 
104.000 kr. i kommunalt tilskud. 
 
Ekstraordinært materialetilskud 
Der er givet tilsagn om ekstra materialetilskud – dog ikke til anskaffelse 
af harve til ridehuset 
Orientering om status på opstaldning. 
Status på bvokse er således: 
Vi har pt. En ledig boks, til  udlejning hurtigst muligt. 
Cecillie og Regitzes bokse er opsagt pr. 31.7.12 og overtages af Benita 
dunk fra 1.8.12. 
Karoline, Mikkeline, Christina og Benedikte har alle opsagt pr. 31.8.12. 
Karoline er flyttet i dag og ønsker den lejet ud hurtigst muligt. E andre 3 
skal først udlejes pr. 1.9.12 En af dem som først skal lejes ud pr. 1.9.12 
er ved at blive udlejet til Lenettes unge vallak, som hun skal i gang med 
at ride på nu. 
Status lås på låger i sadelrum 
Lars sætter låse på skabene i sadelrummet 
 
D-stævnecertificering 
Der afleveres ansøgning til DRF.  
Eva fra NOR vil gerne undervise i DRF stævneportal. 

  
Beslutnings-
punkter  

 

3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen, bilag vedhæftet 
Fordeling af bestyrelsesopgaver -  se vedhæftet liste 

4. Re-certificering, mødet med DRF gik godt, stor ros til klubben, 
både til stedet og den måde vi driver det på. Der er kommet nye 
krav til vores sikkerhedsregler, så de skal justeres, Bilag mailes 
fra Tanja til jer.  
Gennemgang af opgavelisten. Hannibal skriver ændringerne ind 
og sender til bestyrelsen.  
Halmhuse, hvad skal vi med de to som ikke er i brug. 
Prøve at få dem solgt eller lejet ud . Vi vil forespørge Bjarne om 
flyttemuligheder 

5. Skal vi holde temaaften med Rideruter Lolland-Falster i 
eftersommeren. 
Det vil vi gerne evt uge 34 – 22. eller 23. august. 

6. Skal vi være hø-hotel, Rideruteforeningen har spurgt om vi vil 
være med i ordningen, link til høhoteller her: 
HUhttp://riderutelolland-falster.dk/hoehotellerUH    



På vores hjemmeside kan vi evt. tilføje at vi har 3 
udendørsbokse til udlejning. Både på tysk og engelsk. 
Vi vil forespørge Bjarne og Dorrit om det er muligt at man kan 
campere, hvis man lejer udendørsbokse. 

7. Er det en ide at fastlægge møder for resten af året, samt dato for 
generalforsamling allerede nu. 
Nej, men vi skal huske at aftale næste møde inden vi går hjem 
fra bestyrelsesmøder. 

8 A      Palle ønsker ikke længere at komme og tage billeder ved vores     
stævner, da andre tager billeder og lægger på facebook til fri 
afbenyttelse. 
Bestyrelsen vil tilbyde Palle afregning som dommerne får ved stævner 

 
Punkter til 
drøftelse  

 

8. Status på indkøb af harve.  
Udsættes til efteråret. 

9. Sikkerhedsregler for børn, status og drøftelse,  
Der ligger udkast som en af vores politikker på hjemmesiden, 
hvor der henvises til sikkerhedsregler.  
Drøftes på næste møde. 

10. Sikkerhedskampagne? 
Kigger på det i løbet af efteråret – måske gennemføre en 
kampagne i løbet af foråret 2013. 

11. arbejdsdage i klubben, vi har prøvet at gøre det lidt alternativt på 
det sidste, hvad har vi lært, hvordan organiserer vi det i 
fremtiden? Bilag for hvordan arbejdsopgaver er løst det sidste år 
vedlagt 
Ved næste arbejdsdag – lave liste over dem der mangler at 
deltage i en arbejdsdag, således at de kan se det og melde sig 
på. 
Opgaver: 
Udebokse – laves trin så vand ikke løber ind i boksene. 
Tjekke folde for nyt hegn, om snorene skal skiftes. 
Smørre hegn – dressurbane + springbane 
 
ARBEJDSDAG  AFTALT  TIL 22. SEPTEMBER 12 

12.  Foder: 
Der er kommet ny størrelse på fodersække – nu er der 15 kg. I 
stedet for 20 kg. Prisen er den sammen.  
Drøftelse om der skal ske stigning på foder evt undersøge 
markedet for andet foder. 

13. Rengøring – Cafetutten. 
Der bliver lavet en liste, hvor man kan skrive dato på hvornår 
man har gjort rent. Så hvis en venlig sjæl får lyst til at gøre rent 
kan se hvornår det sidst er blevet gjort. Hænger på siden af 
køleskabet. 
 

Eventuelt  
Der bliver lavet liste til vandingsanlæg. Hænges i skabet, hvor der 
skrives dato og tid når der vandes. 

 



 Ved en nattefodring blev det opdaget at der var lagt friskt grønt græs sammen 
med wrap i en spand. Dette var i gang med at udvikle meget varme, så nattefoderen 
stillede spanden ud i gården og talte med vedkommende der havde gjort det – så det ikke 
gentager sig. 
 
Vedr. Brandalarm 
Skal telefonkæden/sms-kæden udvides ud over bestyrelsen.  
Bestyrelsen bestemmer hvem det skal være. Gerne en der bor forholdsvis tæt på og er 
over 18 år. 
 
Staldmøde aftalt til 13-6-12. 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE:  Den 2. august 2012 kl 19 i Cafetutten. 
 
Ref.  
Aase Eriksen 
 
 


