
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Referat af bestyrelsesmøde 4. januar 2017 

Tilstede: Mikael, Marianne, Malene, Mads, Trine, Karen 

Fraværende: Karina 

1. Kort nyt fra formanden og bestyrelsesmedlemmer 

Mikael fortæller, at musikanlægget nu er installeret i den store hal. 

Malene  fortæller at Allan har bestilt og får leveret tagrender til at skifte de der er i 

stykker på ridehallen (monteres i uge 2). Det hjælper forhåbentlig også på 

mudderhullet på hjørnet. 

 

2. Kort orientering fra kasseren 

Arbejder på at få årsregnskabet færdigt. Der er nogle skyldnere, rykkere er sendt ud, 

i alt ca. 35.000 kr. tilgode ved medlemmerne/manglende betalinger. Der skal laves 

opgørelse af medlemmer til kommune inden udgangen af januar 2017. 

 

3. Julefrokost for medlemmerne i januar/februar. 

Besluttes til 3. februar. Afholdes på Funbowling Sønderborg med efterfølgende 

buffet. Opslag med tilmelding kommer snarest.  

 

4. Ryttere i hallen ved undervisning 

Opfordres til at vise hensyn til den/de, der modtager undervisning – skridte én og 

én på hovslaget, evt. skridte til og af i den lille hal. Punktet tages op til 

generalforsamlingen. 

 

5. Hvad gør vi ved manglende betalere 

Enkelte med store skyldige beløb vil vi først mundtligt bede om at få bragt 

betalingerne i orden, dernæst skriftligt, i yderste konsekvens Inkasso. 

 

6. Generalforsamlingen  

Afholdes 24.02.2017 kl. 17.30. Opslag laves til hjemmesiden, FB, ophængning i 

klubben og til at sende via mail rundt til medlemmerne samt annoncering i avisen.  



Der arrangeres dirigent. Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning – 

opslag kommer. 

 

 

7. Udendørs lys (ridebane) 

Der er et ønske om at få belysning på ridebanen. For at kunne få det godkendt skal 

det være lav belysning. Merete har en ansat, som vil undersøge muligheder for den 

form for belysning. 

Enighed om at det ikke skal være en økonomisk stor post, da brug af udendørs 

baner om vinteren er begrænset også i dagtiden. 

 

8. Mudderhul 

Forventes afhjulpet med nye tagrender (se punkt 1). Mikael vil undersøge 

muligheden for noget slagger til de bløde områder rundt om hallen.  

 

9. Eventuelt 

Brandsyn har været. Godkendt med bemærkning om, at der skal være lys i 

nødudgangsskiltene. Mikael sørger for nyt Brandsyns-skilt. Der skal laves nogle 

separate el-grupper i køkkenet, idet relæet slår fra, når der er gang i for mange el-

artikler på én gang. Mikael kontakter Egernsund El. 

 


