
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. oktober 2009 kl. 18:30 
Fremmødte: Flemming Klug, Jane Neess, Helle Amstrup, Birgitte Madsen, Finn (ny i bestyrelsen – 
suppleant for Pia Damkjær), Joan Weirsøe fra venneforeningen og Jacob Lillelund 
Afbud: Agnete Thornæs, Mariann Thorup 
Fraværende: ingen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde 
2. Orientering om økonomien, herunder kasserer problemet 
3. Venneforeningen 
4. Nødvendige tiltag for at få forbedret likviditet 
5. Henvendelse fra personale – fortroligt. 
6. Forespørgsel om fri springning om søndagen i store hal 
7. Elevskolen 
8. Stævne evaluering 
9. Jacobs punkter 
10. Medlemsmøde 
11. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Udskudt til næste møde. FK sender mail til BM til mappen 
2. OVER 50% AF VORE MEDLEMMER BETALER IKKE TIL TIDEN!!!!!I oktober er der 

udsendt 60 rykkere. 20-30 medlemmer har endnu ikke reageret på rykkerskrivelsen, som er 
pålagt 100 kr. i gebyr. Pt. mange store ubetalte regninger som klubben har problemer med at 
betale grundet manglende indbetaling fra medlemmer. FK kontakter kommunen for at høre 
om de kan hjælpe med noget. Specielt el-regningerne er enormt store. VIGTIGT:  Besparel-
ser på el er fremover en nødvendighed.  

3. Venneforeningen opfordrer til at regninger fremsendes til dem i god tid – før der er pålagt 
gebyrer. De allerede fremsendte regninger har høj prioritet, hvilket også gælder køb af ny 
hest/pony. HA og JN deltager i venneforeningens bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. oktober. 
Lars og Mikael inviteres med til drøftelse af sponsoraftaler (eksisterende og nye) 

4. Tiltag for forbedret likviditet: 
� Rykkergebyr på 100 kr. efter 7 dage (HA) 
� Opslag på tavlen og på hjemmesiden med opfordring om at betale til tiden Alle op-

fordres til at betale via PBS 
� Evt. indførelse af depositum ved indmeldelse 
� Al indkøb er stoppet. Absolut nødvendige indkøb skal godkendes af JN og FK før

køb 
� Ingen betaling = ingen undervisning 
� Ansøgning om landsstævne for at få lidt penge i kassen på den måde. 

5. Fortroligt. 
6. Forespørgsel om springning i den store ridehal søndag morgen kl. 8.00-10.00 imødekommes 

mod, at der kl. 10.00 er fuldstændigt ryddet op i hallen igen. 
7. Stor mangel på heste/ponyer til elevskolen. Stor ros til underviserne i elevskolen. Tingene 

fungerer og bliver gjort. Der er nu venteliste til elevholdene, men desværre ikke heste til fle-
re hold. 



8. 4000 kr. i overskud til klubben efter sidste stævne. Flot stævneevaluering. Stadig svært at 
finde hjælpere – især køkkenet var hårdt ramt denne gang. 

9. Nuværende foder lever ikke op til forventningerne. Hestene levner tit i krybben. Nyt tilbud 
på foder med vitaminer og mineraler er indhentet og oplyses på medlemsmødet. 
Hestene vil ikke spise høet. JL kontakter leverandøren vedr. levering af anden kvalitet. Prø-
ve på wrap-hø leveres i denne uge og prøves på Jacobs heste. 
Drøftelse af billigere løsning på fjernelse af mødding. JN finder nuværende pris og JL ind-
henter nyt tilbud. 

10. Medlemsmøde tirsdag d. 3. november kl. 20.00 i Rytterstuen. BM laver opslag til tavle og 
hjemmeside. 

11. FK søger for at få udfyldt børneattester for alle medarbejdere hurtigst muligt. HA ringer til 
advokaten vedr. yderligere oplysninger om sag omkring et medlem som skylder rideklubben 
mange penge. Halmchaufføren skylder fortsat for reparation af ”Hugo” og 300 kr. til kran-
manden 

 

Referent 
Birgitte Madsen 

 


