
 
 

 

  

 

Bestyrelsesmøde 7. okt. 2014 

kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

Tilstede:  Karina, Mette, Rasmus, Karen, Tina og Else. 

Fraværende: Randi 

Forslag til dagsorden: 

1. Drøftelse af relevante forhold med Randi indtil 19.30: 

Randi var syg, så det er udsat. 

2. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning på referat fra seneste 

møde: undervisningsplan – førstehjælps kursus – kalender m.m.: 

Der har været en del frustrationer omkring undervisningsplanen bl.a. grundet den 

korte varsling med ændringerne. Vi beklager som bestyrelse dette og har taget dette 

til efterretning således at dette ikke vil forekomme i fremtiden. Beslutningen vedr. 

undervisningsplanen står dog fast. Der indkaldes til fælles møde for alle undervisere 

og repræsentant fra bestyrelsen. 

3. Kort nyt siden sidst - bestyrelsesmedlemmer og formand, herunder 

møder i distriktet: 

Førstehjælpskurset gik rigtig godt, og der er mulighed for afholdelse af flere i 

fremtiden. 

4. Økonomi og regnskab ved Mette: 

Pr. 1/1 2015 vil opkrævning af facilitetsafgift foregå pr. Email. Der vil blive pålagt         

gebyr såfremt Email adresse ikke oplyses til kassereren. 

5. Beslutning omkring fremtidig opkrævning af facilitetskontigent. Ny 

opkrævningsmetode hvor der opkræves primært månedsvis skal endelig 

besluttes: 

Pr. 1/1 2015 ændres opkrævning af facilitetsafgift, nærmere info følger på 

hjemmesiden. 

 



6. Status for udendørs baner? Herunder planlægning af renovering af 

dressurbanen: 

I forhold til renovation / forbedring af vores udendørsbane har vi uddelegeret opgaver. 

Muslingeskaller vil formentlig være klar til levering 1. november. Else undersøger regler 

i forhold til belysning af udendørsbanen. 

7. Opfølgning på drøftelse af kontrakten: 

Gennemgået kontrakten. 

8. Fastlæggelse og planlægning af kommende arrangementer, herunder 

udpegning af tovholdere og planlægning af junior arrangement: 

Cafeteriaudvalget planlægger julearrangement. 

Vi efterlyser deltagere til et festudvalg, og til et juniorudvalg. Bestyrelsen vil gerne 

være med til at starte juniorudvalget, så Karina og Else arrangerer det første 

arrangement i. 

9. Kort status for ansøgninger til fonde og lignende: 

Der er intet nyt mht. fonde. 

10. Punkter til næste møde og eventuelt: 

Planlægning af generalforsamling 2015, Vandingsanlægget i ridehallen, Sensor på 

lys udenfor cafeteriet 

Vi har aftalt møde hver 1. tirsdag i måneden. Det betyder møde følgende tirsdage: 4. nov. 

og 2. dec.  

/Else 


