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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 28. maj 2020 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra:  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi  Vi har pt. ikke et overblik over, hvad Covid19 kommer til at 
betyde for klubben.  
Ridefys er så småt startet op igen, så der begynder at komme 
den indtægt igen.  
 
Vi er udfordret i forhold til bankskifte, da de banker, som vi 
har været i kontakt med ønsker, at en eller flere medlemmer 
fra klubben er kunde i den pågældende bank. 
 

Chris 
 
 
 
 

3.  Hjælpepakker Det er besluttet af Skov Revision får opgaven med at søge 
hjælpepakke. Det var den billigste løsning.   
 
Vi har søgt hjælpepakke ved DGI. Der har været søgt fra 
samtlige foreninger til en værdi af 217 mio. og der er afsat 44. 
mio. Så det er usikkert hvad vi få tildelt. 
 

Chris 

4.  Redskaber Det har tidligere været muligt for klubben at låne 
redskabet/værktøj af den tidligere ejer. Men den mulighed er 
naturligt stoppet efter stedet er solgt til kommunen. 
Økonomien tillader desværre ikke, at vi køber nyt. 
Vi har afleveret en defekt havetraktor, ved en som handler 
med den slags. Vi har valget mellem at betale for reparation 
eller vi kan bytte til andet værktøj. Ønsket er en god 
buskrydder.  
Har man en f.eks. en gammel plæneklipper, som virker, men 
er skiftet ud derhjemme, tager klubben gerne imod. 
  

Knud/ Chris 

5.  Danske Erhverv Fra 1. juli har vi ikke længere medlemskab til Dansk erhverv 
via Dansk rideforbund, da de to har stoppet samarbejde. Vi 
skal derfor til at betale det selv for det. 
Prisen undersøges og om der er forskellige typer af 
medlemskab 
 

Randi 
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6.  Sponsorater Pia Rostgaard og Mille Skov vil gerne hjælpe med at søge 
sponsorater.  
Chris vil indgå i gruppen for at være bindeled til bestyrelsen 
og hjælpe med prioritering af, hvad der skal søges til. 
 

Chris 

7.  Elevheste Lea har deltaget i møde har orienteret om følgende: 
Ramzez skal hjem til d. 1. juni. Lea og Knud kører ham hjem til 
Helle. 
 
Noma er ved at være så langti genoptræning, at hun kan rides 
almindelig. Så hun bliver klar til elevskolen, starter op igen. 
 
Montana er lidt længere bagud i behandling. Der har været 
rettet en del i kroppen af Regitze. Hun er klar til at starte 
galop nu med stille optrapning. 
 
Miss Knight havde smed og det går stille fremad efter hun har 
været forfangen. Der er ikke blodudtrækning i forhovene 
mere. Hun skal have smed hver 6. uge pt. forhåbentlig er hun 
mere tilrettet i hovene inden for 3 mdr.  
Hun skal have mundkurv på, da hun ikke kan tåle for meget 
græs. Lea køber mundkurv. 
 
Badut må begynde at blive skridtet med rytter nu.  
 
Leander er klar til at kunne gå med elever. 
 

Randi 

8.  Microsoft team En ny mødeplatform, for at vi kan ”mødes” online, når der er 
brug for at tage hurtige beslutninger. Det kan være vanskeligt 
at få taget beslutninger, når det forgår på mail. Det på skrift 
misforstås nemt og det kan tage lang tid inden vi kommer til 
en konklusion.  
Det prøves derfor om et hurtigt online møde kan lette 
beslutningsprocessen.  
 

Chris 

9.  Ny mødedato Tirsdag d. 9. juni kl. 19 i rytterstuen 
 

 

 


