
 

  

   

Referat bestyrelsesmøde 6. oktober 2015 

Tilstede: Else, Trine, Marianne, Karen 

Fraværende: Karina, Carina 

 

1. Kort orientering fra bestyrelsesmedlemmer og formanden  

Else har været til Distriktrådsmøde (se punkt 7) 

 

2. Status på økonomi 

Fakturering er med til og med august 2015.  

Der er en del manglende betalinger af bl.a. medlemskontingenter for 2015.  

Der er ligeledes en del manglende betalinger af facilitetsafgifter. Vi taler om at der 

fremover vil komme rykkergebyr på manglende betalinger.  

Trine er i gang med at sende rykkere ud, og forventer, at der kommer både facilitetsafgifter 

og medlemskontingenter ind i den forbindelse.  

Trine arbejder på at få de sidste konti ajourført.  

Processen omkring bankskifte er næsten i mål.  

 

3. Facilitetsafgifter /afkrydsningsordning 

Det er vores erfaring, at vi har mistet medlemmer ved at indføre månedskort og sløjfe 

afkrydsningsordningen på facilitetsafgiften. Ordningen uden afkrydsningsskema har 

eksisteret i 10 måneder, og har ikke givet de flere, der har ønsket månedskort, som håbet.  

Vi vælger at indføre afkrydsningsskemaet per 1.11.2015 igen (for ryttere udefra) i samme 

form, som tidligere.  

Medlemmer (ryttere udefra), der ønskes at benytte afkrydsningsordningen, skal sende en 

mail til grr4kassereren@outlook.dk for at blive registreret og skrevet på listen.  

Medlemmer, der ikke fået sig meldt til kassereren inden listen for måneden er hængt op, 

kan skrive sig på manuelt, dog skal man stadig sende mail til grr4kassereren@outlook.dk 

mhp. registrering. 

Listen kommer igen til at hænge på den store rulleport ind til den lille hal. Prisen er 35 

kroner per gang, og der skal krydses af hver gang, man har benyttet faciliteterne, også ved 

undervisning. 

Undtaget dog PØ’s ryttere, som fortsat bliver indberettet af PØ, når de rider undervisning. 
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4. Status på baner 

Der er købt yderligere et læs flis til den udendørs bane, som bliver spredt ud på banen 

snarest. Dette i håb om, at banen kan benyttes det meste af vinteren, også i frostperioder.  

Det sidste hegn, til opsætning over mod naboerne, er kommet. Dette skal også sættes op. Vi 

håber teamet fra den første del vil være behjælpelige med dette, så det kan blive ligeså flot 

sat op. 

Kort snak om bunden i den store hal trænger til et nyt lag. Vi vil forhøre os for muligheder 

og behov.  

 

5. Medlemsmødet 7. oktober 2015 

Vi samler forskellige orienterende punkter til mødet.  

 

6. Nyt fra distriktrådsmødet 1. oktober 2015 

Else deltog, som repræsentant for GRR4, kort orientering om de punkter, der blev taget op 

til mødet. Bl.a. nyt omkring stævnemedlemsskab, som for klubbens vedkommende kræver 

en vedtægtsændring, som bestyrelsen vil foreslå i forbindelse med generalforsamlingen i 

2016.  

DRF har en undersøgelse i gang omkring stævner og stævneafvikling, hvad kan gøres 

anderledes, hvad fungerer, hvad fungerer ikke.  Referat af mødet kan læses på distrikt 8’s 

hjemmeside (www.distrikt8.dk) eller via dette link 

http://www.distrikt8.dk/cms/clubdistrikt8/ClubImages/Distriktsr%C3%A5dsm%C3%B

8der/11.Distriktraadsmoede.1.oktober.2015.pdf 

  

7. Eventuelt 

Omkring manglende betalinger snakker vi om, hvad konsekvensen kan være, og er for den 

enkelte rytter ved f.eks. manglende betaling af medlemskab. Man er ikke berettiget til at 

starte for en klub, man ikke har betalt medlemskab hos. Else vil undersøge hos TD’er/DRF, 

hvad yderste konsekvens er.  Læs desuden vores vedtægter vedr. medlemskab/ikke-

medlemskab, som skal skriftligt indgives og bekræftes - §3+4      

http://grr4.dk/Klubben/Vedt%C3%A6gter.html 

Det er en rigtig god idé at printe kvitteringen ud for betalinger.  

Vi vil invitere sports- og cafeteria-udvalget til et bestyrelsesmøde, hvor der skal være en 

forventningsafstemning i forhold til medfølgende opgaver.  

 

 

Næste møde er tirsdag d. 3. november 2015 

  /kbc 
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