
 

  

 Bestyrelsesmøde 13. august 2015 

kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

Tilstede: Else, Karina, Trine og Marianne  

Fraværende: Karen, Carina og Mads 

 

Forslag til dagsorden: 

1. Kort orientering fra bestyrelsesmedlemmer og formanden. 

a. Parkering til ringridning gik godt 

b. Der er blevet nævnt at der er lidt problemer med hunde som tisser nogle ikke 

hensigtsmæssige steder på rideskolen. Herunder på hø til hestene. Vi vil 

gerne opfordre til, at man er opmærksom på ens hund, således at den ikke 

tisser alle mulige steder – og alle er velkommen til at huske hinanden på at 

holdes deres hunde fra bla. høet 

c. Omkring sikkerhedscertificeringen er bestyrelsen glade for at ”bestå”, dog ser 

vi til tider i dagligdagen at reglerne ikke overholdes helt – vi arbejder på at 

finde en løsning, således alle kan hjælpe hinanden, grunden hertil er at hvis 

DRF kommer på uanmeldt besøg vil der udstedes bøder. 

Derudover har vi talt omkring at have hjelm på, bla. når der kommer gæster i 

stalden. Vi vil derfor gerne se om der kunne laves en ”hjelmbar” – og anmode 

om der er nogle som ligger inde med en sikkerhedsgodkendt hjelm som der 

ikke er i brug, så vil klubben gerne have den. 

2. Evaluering af jubilæumsfest 

a. Det var et godt arrangement – der blev købt ca. 100 gange kaffebord, og 

bestyrelsen er tilfredse med fremmødet 

b. Der var ca. 80 børn og voksne til aftensmad og både børn og voksne gav 

udtryk for at hygge sig. 

c. Tak til Birthe for hendes arrangement i forbindelse med jubilæet 

3. Status på økonomi 

a. Trine er ved at være gennem bogføringen som er startet i nyt system 



 

b. Fakturering sker løbende, når undervisere og Randi sender lister – Trine 

prøver at modtage listerne så hurtigt som muligt 

c. Trine er i lighed ved at have overblik over betalingerne og der kan i den 

forbindelse inden for nærmeste fremtid fremkomme betalingspåmindelser 

(derfor opfordres alle at indbetale) 

d. Likviditeten ser fornuftig ud – bankskifte er i gang bla. Med begrundelse af 

lokal afdeling i Gråsten 

4. Status på baner, hegn og bund. 

a. Bund – soll: Vi er i fuld gang, men levering går desværre ikke i den hastighed 

vi ønsker, kontakt til ny forhandler påbegyndes. 

b. Hegn: Vi påtænker at købe hegn til resten af banen. Og vi vil gerne TAKKE 

for den store hjælp til dem som har været behjælpelig med opsætning. 

5. Ansøgning til endnu en fond? 

a. Ansøgning til rep. Af udendørs dressurbane.  

b. BHJ-fonden = børns trivsel, der er drøftet om der vil være mulighed for at 

søge denne fond, da hovedformålet skal være børns trivsel. 

6. Klubjakker, 450 kr. pr. medlem, kan /vil klubben give et bidrag? 

a. Ny kollektion – der overvejes det videre forløb, grundet prisstigning, og der 

ikke vil være mulighed for at få alle jakker i den gamle kollektion. 

7. Efterårets stævner, div. Praktiske ting, køkken og baner 

a. Forslag af hygge-lørdag, drøftet – evt. lørdag d. 10/10 med invitation af nabo-

klubber 

i. Brainstorm: ”åbenthus”, hygge for børn og voksne, kaffebord, trække 

ture på hest/pony, mulighed for at prøv TREC, loppemarked, 

besindighedsprøve, lille start gebyr (20-30 kr.) 

ii. Tidsrum: 13.00-17:00 

b. C-stævner i dressur 

i. Pony: 26. + 27. september 

ii. Hest: 3 + 4 oktober 

c. Her ønskers naturligvis hjælp fra medlemmerne således stævnet kan fungere 

optimalt og alle deltagere får en god oplevelse – bestyrelsen vil gerne 

opfordre til at de der skal starte afsætter et par timer til hjælp før, under og 

efter stævnet 

d. Der er besluttet at hjælpermad til stævner vil bestå af rugbrød, spegepølse, 

leverpostej samt saft – dette grundet svær styring af hjælpermad 

e. I forbindelse med stævnerne skal der findes nogle ”formænd” for de enkelte 

områder. Hvis der er nogle som har overskud og lyst må de gerne henvende 

sig. Vi drøftes i samme ombæring, hvorledes der kunne komme nye hjælpere 

til. 

8. Bankskifte, penge i køkken/kassen 

a. Der arrangeres møde i Sydbank 

9. Tlf. til mobilepay 



 

a. Forslag omkring mobilepay er modtaget, vi synes dette er en rigtig god ide, 

alle har næsten altid telefonen med men ikke kontanter 

b. Sættes i værk så snart bankskifte er foretaget 

10. Oprydning i sekretariatet.  

a. Marianne kontakter Lene Christensen om sportsudvalget vil være en del af 

dette 

b. Søger skab som kan låses 

11. Fastlæggelse af dato for julefrokost, planlægning heraf 

a. Muligheder omkring forløb af julehalløj er drøftet 

12. Evt. 

a. Punkter til næste møde: 

i. Årshjul – bestyrelsen 

ii. Lene Bek styrer hjemmesiden 

iii. Julehalløj 

/kbc 

    


