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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 5. november 2019 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra:  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi Der går godt med økonomien pt. Alt forløber 
planmæssigt.  

Pia 
 

3.  Lønsystem Vi overvejer at skift fra Proløn til Danløn.  
Det er umiddelbart en billigere løsning og der er en app, 
så personalet kan indtaste deres timer direkte. Det vil 
gøre det lettere for bestyrelsen i forhold til, når der skal 
udbetales løn.  
Det skal også gøre det lettere for personalet at få 
registreret deres timer og så alle gør det på ens.  
Det undersøges nærmere, hvad det indebærer at skifte, 
både økonomisk og opsætningsmæssigt.  
 

Pia/ Mette 

4.  Bestyrelses- 
Medlemmer 

Der bliver umiddelbart behov for 4 nye 
bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingen.  
Uden bestyrelse er der ingen klub. Så det er virkelig 
vigtigt, at alle medlemmer overvejer deres mulighed for 
at indtræde i bestyrelsen. 
Kom endelig og spørg, hvis det har den mindste interesse 
for at høre, hvad det går ud på. 
 

Alle 

5.  Ene-undervisning Det har udløst en uforudset problemstilling, at der er to 
undervisere på samtidig i hallen. Det har fungeret fint 
tidligere og bestyrelsen havde derfor ikke regnet med, at 
det kunne skabe problemer nu. 
For at løse problemet med ene-undervisning i hallen, vil 
et forslag være, at Kathrine og Lea kan skiftes til at 
undervise henholdsvis tirsdag og fredag/weekend. En 
anden mulighed kan være at dele tiden om tirsdagen. 
Begge undervisere har brug for både at kunne undervise i 
hverdage og weekender.  
Bestyrelsen vil gøre hvad de kan, for at finde en løsning, 
som tilfredsstiller alle parter så vidt muligt.  
 

Randi 
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6.  Sponsorstævne Vi har haft et super godt sponser stævne, både i 
elevskolen og i ridefys.  
Der er indsamlet 37.828,-.  
Det er så flot af alle som har bidraget.  
Stort tak til alle for deres indsats og glæder os til at få 
fundet den rigtige hest. 
 

Alle 
 

7.  Elev-heste Vi har haft Montana på prøve og har besluttet at vi gerne 
vil købe hende. 
 
Vi er blevet tilbudt at låne en hest og skal mødes med 
ejeren for at aftale de nærmere betingelser.  
 

Randi 

8.  Ormeprøver Vi skal have tage prøver for orm igen.  
Det vil blive gjort d. 12/11 
Det informeres til personalet, at det skal sætte i gang og 
sendes til analyse.  
 

Randi/ Dorthe 

9.  Varmepumpe Vi har fået et tilbud på at få skiftet varmepumpen, så der 
kan komme varme på igen. 
Vi vil gerne undersøge andre muligheder.  
 

Christina 

10.  Plæneklipper Vi vil forsøge at få plæneklipperen byttet til en 
buskrydder i stedet. 
 

Knud 

11.  Lys i stalden I den mørke tid mærker vi, hvor lidt lys vi har i den store 
stald. Bestyrelsen er opmærksom på det og undersøger 
mulighed for, hvordan det kan løses, bedst og billigst 
muligt. 
 

Knud 

12.  Julefrokost for 
bestyrelsen 

På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at 
bestyrelsen må holde en middag på klubbens regning. Det 
bliver d. 6/12. 
Dorthe bestiller bord på den gamle kro. 
 

Alle 

13.  Ny mødedato D. 19. november kl. 19 hos Randi  
 


