
 

 

 

  

 

Bestyrelsesmøde 6. jan. 2015 

kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

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

Fraværende: Carina, Randi 

Dagsorden: 

1. Drøftelse af relevante forhold med Randi indtil 19.30 

Udsat. 

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

møde, herunder medlemsmødet, traktorerne, udendørs bane 

Medlemsmødet evalueres. Der var tilfredshed med fremmødet og 

enighed om, at det var relevant. 

Traktoren kræver reparation for ca. 20 000 kr. Der arbejdes på at finde 

en løsning, hvor begge traktorer indgår, så vi kan få én traktor, der kan 

klare alle opgaver med at harve baner, vande og slå græs på 

springbanen. 

Udendørs bane: Tina snakker med Lars Kragh Iversen Ridebaner vedr, 

fornyelse af tilbud på ridebane mhp. at søge fonde på beløbet. Punktet 

tages op til næste møde.  

3. Kort nyt siden sidst - bestyrelsesmedlemmer og formand.  

Enighed om et godt og vellykket julearrangement.  

Rasmus har undersøgt priser på varmtvandsbeholder + møntindkast til 

denne. Der er enighed om, at udgiften til driften på en 

varmtvandsbeholder er for stor. Der vil blive undersøgt muligheder for 

at købe billigere eller evt. brugt møntindkast til varmtvandsbeholderen. 



Foreløbig udskydes beslutningen om opsættelse af ny 

varmtvandsbeholder. 

 

4. Økonomi og regnskab ved Mette. 

Årsregnskabet er under udarbejdelse. Økonomien er fornuftig.  

Mette er blevet kontaktet af klubmodul.dk – et styringssystem til 

regnskabet. Kort præsentation af systemet. Enighed om at vente med at 

beslutte tilkøb eller ej til efter generalforsamlingen.  

 

5. Planlægning af Generalforsamling 2015, herunder dato, indkaldelse, praktiske 

forhold m.m. 

Ny dato!  25. februar 2015 kl. 19 i klubbens cafeteria.  

Else sørger for indkaldelse, opslag og annonce i Gråsten Ugeavis. 

Tina og Karina bager kager.  

 

6. Opfølgning på planlægning af kommende arrangementer: junior arrangement, 

korrekt ridning, førstehjælp til hesten. Fastlæggelse af dato og hvem-gør-hvad 

Junior-arrangement: Der er ingen, der har meldt sig som arrangører af. 

Bestyrelsen vil arrangere i løbet af foråret.  

Korrekt ridning – et arrangement via DRF. Else vil kontakte DRF mht. 

mulige datoer. 

Mette har kontakt til Kathrine Pilegaard vedr. arrangement om 1. hjælp 

til hesten. Der arbejdes videre med en dato.  

Julefrokost: Afholdes 20.2.2015 fra kl. 17.00 i Sønderborg 

Bowlingecenter. Klubben har tidligere fået en aftale med Søndeborg 

Bowlingecenter om, at vi ved klubarrangementer kan leje baner, og 

klubben får så 10% af de penge, der bliver brugt derude til klubkassen. 

Mette udarbejder et opslag mhp. tilmelding og yderligere information. 

 

7. Punkter til næste møde og eventuelt 

Sponsorskilte. 

Varmtvandsbeholder,  

Kaffeautomat. 

Traktor. 

Hjemmeside.  

Vi har aftalt møde hver 1. tirsdag i måneden. Det betyder møde følgende tirsdage: 3. 

februar. 


