
Bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 2 Maj 2019 

 

 
Inviterede: 
Bestyrelsesmedlemmer:  Steen Bitsch, Hanne Josefsen, Steen Christensen, Karina Josefsen, Djannie 

Bertelsen, Randi Højer, Susanne Dybdahl 
 
Suppleanter:   Trine Lynddahl, Linda Nissen 
 
Andre:   Heidi Christensen 
Afbud:  Steen Bitsch, Trine Lynddahl 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent   
Ordstyrer: Hanne Josefsen. Referent: Linda Nissen 
 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 
Steen B og C tager fat i Ida mhp. oplæring i harvning efter sine elevhold. Tager ligeledes fat i Nanna 
Lydiksen mht. oplæring, da hun gerne vil hjælpe med harve. 
Det aftales at Jørgens groom Laura tænder vandet hver morgen, så banen i ridehuset er vandet 
godt igennem til dagen. 
Der er ønske om ekstra flis til ridehuset, dette afventes der med pga. økonomi.  
Hanne arbejder videre med hjemmesiden, alle fra bestyrelsen sender billeder af sig selv til Hanne, 
som kan komme på hjemmesiden. 
 

3. Økonomi 
Løn til undervisere: Aktuelt bliver klubbens undervisere lønnet med en timeløn på 120 kr. Disse 
overføres til underviserne hver mdr. der betales derfor ikke skat, da pengene afregnes som 
tøjpenge, telefonpenge og kørepenge – dette er ikke en mulighed fremafrettet. Der kigges derfor 
på muligheder fremadrettet: 
- Vi bruger kun undervisere, som har et frikort. 
- Undervisernes løn køres over lønsystem, så alle undervisere der ikke har frikort betaler skat. 
Det forslås at støtteklubben fremover finansere løn til staldvagter og rengøring af rytterstuen, så 
der frigøres flere penge i klubbens regnskab. Dette kan gøre at underviserne uden frikort kan stige i 
løn, så grundlønnen fortsat er på 120 kr. pr. time. Susanne taler med Trine om dette og 
støtteklubben inviteres med til næste bestyrelsesmøde, hvor emnet drøftes videre. 
 
Kontooversigt over konto d.d.: 
Kontingentkontoen: 167.000 kr. har ubetalte regninger for 40.000 kr. 
Støtteklubben 80.000 kr. 
Stævnekonto: 30.000 kr. 
Banekonto: 30.000 kr. 
 

4. Nyt fra udvalgene: 
Materiel udvalg: 
Vandingsanlæg er blevet lavet i det store ridehus. Der er indhentet tilbud på pop up vander 
til begge indendørs haller. 
Steen C har gennemgået udendørsvandingsanlæg, dette virker og kan nu bruges. 
 
Udendørsbane: SE vækstpulje, skal modtage oversigt over finansering af ny udendørsbane 
inden d. 31/5 2019. Steen C sender denne oversigt rettidig. 
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Steen B har lavet budget over hele baneprojektet. Vi er derved ved at være klar til at 
påbegynde etablering af banen. Steen B og C forsøger at lave en tidsplan, så projektet snart 
kan igangsættes. Der meldes snart arbejdsplan og datoer ud. 
 
Vandingsanlæg: Der er indhentet et tilbud på 8.500 kr. for pop up vander til det store 
ridehus, der indhentes tilbud på pop up vander til det lille ridehus også. 
Hanne Josefsen søger fonde, som kan hjælpe med udgifterne til vandingsanlæg. 
Karina Josefsen kontakter Skibby horses mhp. på tilbud til mobilvander til udendørs banen. 
 
Junior udvalg: 
Planer om kommende arrangementer: 
D. 15 juni afholdes der loppemarked, hvor der sælges rideudstyr. 
D. 24-25 august: Hyggeweekend 
D. 26 oktober: Halloween 
D. 14 December: Julehygge. 
 
Sponsorudvalg: 
Karina har sendt nyhedsmail til alle sponsorer.  
 
Sportsudvalg: 
D. 25 Maj er der dressurkursus med Ulla Nielsen igen. Der er endnu ikke fyldt op – Karina 
ligger opslaget på den officielle side, tilmelding er ved Djannie. 
Der er planer om at arrangere programridningskursus sidst på året. 
 
Undervisnings udvalg: 
Kontrakter på undervisere, dette behandles på næste møde. 
Alle elevhold er aktuelt fyldte. Der er pt. 4 lørdagshold 
Randi får mange henvendelser og forsøger at dele rytterne rundt. 
Der oprettes nye lørdagshold, når der min er 4 ryttere til holdet. 
 
Støtteklubben: 
Inviteres med til næste møde. 
Når man betaler i cafeteriet med mobilepay til f.eks. stævner så går 75 øre af beløbet til nets. 
Derfor er det fremadrettet nødvendigt, at der tillægges en krone til prisen, når der betales 
via mobile pay. 
 
Stævneudvalg: 
Der planlægges aktuelt forårstræningsdag d. 11/5. 
Næste stævne er d. 7- 8 September, med dressur om lørdagen og spring om søndagen – 
planen er at dette stævne afholdes på den nye bane. 
 
Elevheste/halvpart: 
Linda og Randi laver en beskrivelse af elevponyer / heste med billede, som kan komme på 
hjemmesiden. 
Der er dd. monteret 3 nye sadler og hentet 20 underlag – finansieret af Nordea fonden – 
Udstyret er købt hos Helles Rideudstyr.   
Karina kontakter aviserne om de vil komme til vores stævne og tage billeder. Karina laver 
opslag omkring det store sponsorat.  
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5. Gennemgang af udkast til vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringerne fremlægges af Hanne Josefsen. 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne fremlægges. 
Her fremlægges arbejdsplanen for etablering af den nye ridebane også 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 29 maj kl. 17.00 med grill, pris 50 kr. pr. 
mand. Tilmelding til Randi. 
 

6. Årsplan (Indhente børneattester på alle i bestyrelsen og undervisere) 
Susanne er i gang med at indhente børneattester. 
 

7. Funktionsbeskrivelse af de forskellige udvalg 
Behandles senere. 
 

8. Spørgeskema til elevholdende, herunder oprettelse af ”hjælperkartotek) 
Behandles senere. 
 

9. Velkomstfolder til rytterne på elevskolen 
Djannie er i gang med at lave velkomstbrev. Ligger filen ind i vores facebookgruppe. 
 

10. Forslagskasse 
Behandles senere. 

11. Ønske om mere fokus på springning 
Behandles senere. 
 

12. Rengøring af rytterstuen 
Behandles senere. 

13. Evt. 
Støtteklubben inviteres med til næste møde.  
 
Næste møde 
D. 13 Juni 2019 kl. 19.00 


