
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 9.marts 2006 
 
Dagsorden: 
 
1. Referat fra sidste møde. 
2. Resultat af forhandling med Jacob. 
3. Hvad skal klubben godtgøre af udgifter til medlemmerne af bestyrelsen? Kan vi lave klare 

linier for kørsel, telefon, mad til møder, tilskud til lederfest og lign. 
4. Arbejdsfordeling i den nye bestyrelse. 
5. Naturridningsudvalg. 
6. Frivilligt arbejde, hvordan styrer vi det? 
7. Dårlige betalere, hvad gør vi fremover for at sikre os mod det? 
8. Personale siden når Mette stopper. 
9. Eventuelt. 

 
Punkter til Jacob: 

1. Planlægning af sommerferie. 
2. Næste års hold og hal forbrug. 

 

Referat: 
 

1. Referatet blev godkendt og underskrevet 
2. Jane og Flemming har deltaget i forhandlinger med Jakob vedr. løn og arbejdsforhold. Nyt 

og endeligt tilbud udarbejdes og gives videre til Jakob. 
3. Ved bestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder og kurser udenbys dækkes de faktiske 

udgifter fremover med 1,25 kr. pr. km.  
Støtteforeningen giver i år et bidrag til lederfesten. 
Vedr. telefonudgifter opfordres til, at man bruger klubbens telefon frem for sin private. 

4. Fremtidige tovholdere: 
• Økonomi – Hanne Bertelsen 
• Referat – Birgitte Madsen 
• Sponsor – Jane Neess og Berit Zimmer 
• Juniorudvalg – Helene Wengel 
• Praktisk chef – Bjarne Tang 
• Handicap Lene Klug 
• Naturridning – Anni Oppelstrup 
• Forsikring – Flemming Klug 
• Elevskolen – Jane Neess 
• SIS, SIF, DRF – Flemming Klug 
• Stævneudvalget – Jane Neess (dressur - Jane Neess, spring – Bjarne Tang) 

 
5. Naturridningudvalget undersøger, hvad der skal bruges til div. spring 
6. Flemming Klug foreslog, at der laves en liste over de ting, der skal laves i den kommende 

uge. 
7. Advokat kontaktes vedr. den aktuelle sag. Fremover udsendes rykkere med gebyr efter en 

måneds restance. 



8. Punktet udsat, da det er svært at afgøre på nuværende tidspunkt. Jakob bør også tages med 
på råd. 

9. Lås på rytterstuen pga. opsætning af kaffe- og kakaoautomat. 
Påmindelse til personalet om, at der også skal harves i weekenden. 
Spørgsmål vedr. traktor, der holder udenfor, selv om der er plads i stakladen. 

 

Referent 
Birgitte Madsen 


