
 

 

Bestyrelsesmøde 3. marts 2015 

kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

Tilstede: Karina, Marianne, Else, Karen, Trine 

Fraværende: Carina, Randi 

 

1. 19.00 – 19.30: Møde med Randi om aktuelt fra stalden m.m. 

Udgår. 

 

2. Opsamling på generalforsamling, herunder børneattester og evaluering. 

Tilfredshed med aftenen, godt fremmøde, god debat.  

Marianne og Trine skal udfylde børneattest og sende pdf til Else, der fremsender til politiet. 

Opsamling på nøgler. Udlevering af nøgler. 

Mads Karkov bliver valgt som 2. suppleant. 

 

3. Hvad vil det sige at sidde i en bestyrelse? Hvordan vil vi gerne arbejde? Tavshedspligt m.m. 

God snak om, hvordan vi ønsker at arbejde, snak om tavshedspligt, loyalitet overfor bestyrelsesarbejdet, 

respekt for 

Snak om værdigrundlag for bestyrelsesarbejdet. Vores forskellige indgang til bestyrelsesarbejdet.  

Fokusområder for det kommende år i bestyrelsen - alle der kommer og rider i klubben, skal reg. som 

medlemmer. Snak om at få lavet en velkomstpakke til alle nye, der kommer til undervisning 

 

4. Økonomi. Drøftelsen af hvilket økonomisystem vi skal have fremadrettet. 

Trine er fortaler for E-Conomic, snak om hvilke fordele der er ved systemet. Trine arbejder på at få 

programmet oprettet og kørt ind samt får overdraget fra Mette mht. konto-/bankforbindelser, når Mette 

kommer hjem. 

 

5. Møde med fam. Christensen. Hvem vil gerne deltage og forslag til mødedatoer? 

Karina, Else og Trine deltager, og finder nogle datoer mhp. at mødes med fam. Christensen. 

 

6. Status på udendørs baner, herunder hegn og bund, og status for traktorer. BHC har været forbi og 

givet (mundtligt) bud på udendørs ridebane. 

Der arbejdes på, at få lavet en aftale og en løsning på udendørs bane. Der søges fortsat fonde mhp. dette. 

Marianne arbejder videre med dette sammen med Rasmus og Birte.  

  



 

Der er bestilt supplering af bunden til det lille ridehus 

 

7. Åben for tilføjelser 

Udgår. 

 

8. Status på: Sponsorskilte og hjemmesiden 

Lene søger hjælp til at vedligeholde hjemmesiden.  

Rasmus opdaterer på sponsorskiltene. 

 

9. Eventuelt 

Bestyrelsen yder tilskud til kvadrille- og ponygamesholdet. Karen sørger for at betale indskuddet. 

Voltigeringstræhesten stilles på rent tæppe ind i den bagerste del af cafeteriet, dette så der er mulighed for 

at øve sig på denne andre dage end fredag. Skoene skal tages af i den første rytterstue, for at holde gulvet 

så rent, som muligt. 

Afholdelse af 'korrekt ridning', der arbejdes på en dato. 

 

Vi har aftalt møde den 1. tirsdag i måneden.  

 

Punkter til næste møde: 

Arbejdsdage 

 

 


