
Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2008 
 

Hele bestyrelsen og Christian var til stede ved mødet. 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde 
2. Økonomi 
3. Generalforsamling 
4. Juniorudvalg 
5. Evaluering af julestævne/julefrokost/tombola 
6. Klubchampionat 
7. Stævner 2008 – herunder klubstævner 
8. Christians punkter 
9. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Referatet godkendt og underskrevet 
2. pr. 1. januar 2008 er der underskud i det samlede resultat, men der er stadig enkelte udestå-

ender, som vil pynte lidt på det endelige årsregnskab. Blandt andet er der en del debitorer, 
manglende løntilskud og tilgodehavende i lokaletilskud. Begrundelser kunne være de store 
vedligeholdelsesudgifter, nyanskaffelser og anlæg af ridebund i 2008.  Holdridninger er dyr, 
fordi holdene ikke er fyldt op. Det bliver frem over nødvendigt at sikre flere indtægter for at 
undgå underskud. Prismæssigt ligger klubben på niveau med de omkringliggende rideklub-
ber. HB opfordrer til, at alle bestyrelsesmedlemmer kigger regninger igennem og godkender 
før betaling. 

3. Generalforsamling afholdes torsdag d. 21. februar k. 19.30 – umiddelbart efter Vennefor-
eningens generalforsamling. FK laver opslag, nyhedsbrev og annonce til avisen. FK finder 
dirigent. På valg er Bjarne Tang (ønsker ikke genvalg), Hanne Berthelsen (ønsker ikke gen-
valg), Mariann Thorup (modtager genvalg) og Flemming Klug (modtager genvalg). Vigtigt 
at finde en kvalificeret afløser til kassererjobbet – forskellige emner blev diskuteret. HB ud-
former liste over kassererens arbejdsopgaver. 

4. BM opretter konti til Juniorudvalget. Penge kunne fx bruges til indkøb af ”ponygameskasse” 
(BM kontakter Helene og Susanne) 

5. Godt og vellykket arrangement. Gentagelse i 2008. Præmierne i klubchampionatet uddeles 
ved generalforsamlingen. 

6. Stævnekalender:  
� D. 22.-24. feb.: Hestedistriktsstævne i spring 
� D. 29. feb.-2. marts: Hestedistriktsstævne i dressur 
� D. 25.-26. april: Elevstævne – udendørs spring fredag, indendørs dressur fredag/lørdag 
� D. 23.-25. maj: Ponydistriktsstævne i dressur og spring – med juniorklasser 
� D. 2. august: Hestenes dag 
� D. 22.- 24. august: Hestedistriktsstævne i spring - med holdmesterskab 
� D. 5.-7. sept.: Ponylandsstævne i spring 
� D. 24.-26. okt.:  Sponsorstævne 
� D. 21.-23. nov:  Ponylandsstævne med Rosenparade 
� D. 12 - 13. dec.: Julestævne og julefrokost 



7. Opfølgning på punkterne fra sidste møde: Bobcat – fungerer og prisen er tilsvarende nyt til-
bud. Wrap-hø nu i ok kvalitet. Ny halmvogn er bestilt. Problemer med strøm på foldene (FK 
og CP reparerer fredag morgen). En del henvendelser vedr. stillingsopslag, men endnu ingen 
ansættelse (CP arbejder videre). Travlhed blandt personalet – især morgenstald og elevheste 
på fold til hverdag tager lang tid. Der bruges af og til ekstra arbejdskraft – fx ved sygdom. 
Forslag om tidligere lukketid i weekenderne blev ikke imødekommet – dog kan fodringen 
foretages tidligere., men ikke aflåsning af haller og sadelrum. 

8. Eventuelt 
� BM kontakter Sussanne vedr. kursus i ryttermærker 
� Radio Skive reklame vedr. generalforsamlingen 
� Mariann har sofa til brug i Rytterstuen 
� Nyt tv efterlyses
� Vedr. indkøb af ny pony ønsker CP et fastsat beløb, så han ved, hvor meget han må 

købe ind for. Dette beløb fastsættes efter budgetfastlæggelsen 
� Snak om evt. bonusordning til personalet i spidsbelastningsperioder (CP udarbejder 

arbejsplan og –beskrivelse til at give overblik) 
� Evt. bobcat hver fredag, i stedet for hver anden. CP indhenter pris. 
� Problemer med mudder overalt og isø langs den store stald. 
� CP barsel ca. 4. februar. 
� Mette ønsker som led i uddannelsen at undervise i spring. CP arrangerer to hold, så 

Mette kan undervise med assistance fra CP i 2-3 måneder før hun – efter sommerfe-
rien – kan få egne hold. 

� CP siger til Mette og Malene, at de skal reklamere lidt for springundervisningen for 
at fylde holdene op 

� CP kontakter Skive Kommune vedr. bekæmpelse af rotter. 
� Pia Lysdal vil købe den hø, der ikke kan bruges til fodring. Afregning sker gennem 

CP til kassereren 
� BT kontakter Hans Gjørtz vedr. aftale med Roslev Trælast om foræring af læskur. 
� CP indkøber ny trillebør 
� Punkter til næste møde: Gennemgang af ordensregler, generalforsamling,…. 

 
Referent: 
Birgitte Madsen 
 

ARBEJDSDAG: lørdag d. 2. februar 2008: Maling af rytterstue, trin/gelænder i store hal 
 
Næste møde: tirsdag d. 5. februar kl. 18.00 


