
Referat bestyrelsesmøde 
07-03-2023 

• Deltagere: Mille Toft Schou, Mette Stender Zacho, Nadia Laursen, Pia Damgaard Kristensen, 

Christina Ryom Krogh, Inger Bach, Anne-Louise Molstrup Ring. 

Agenda 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra generalforsamling 
I gennemgangen af årsregnskabet blev det nævnt, at klubben har en gæld til ridecenteret på 46.000 kr. 

Denne gæld forventes at blive tilbagebetalt i løbet af 2023, så hurtigt som muligt, da der nu er luft i 

økonomien til det med det pæne overskud.  

Referatet godkendes.  

Punkt 2: Ny konstituering af bestyrelsen  
• Formand: Mille Toft Schou 

o Klubbens primære kontaktperson udadtil og centerbestyrelsen 

o Nyt ridecenter i samarbejde med Pia og Christina 

o Personaleansvarlig sammen med Pia 

o Praktiske vedligeholdelsesopgaver i samarbejde med Inger 

o Fondsøgninger i samarbejde med Inger og Mette 

• Kasserer: Anne-Louise Molstrup Ring 

o Bogføring, regnskab, medlemsregistrering, tilskud, fakturaer mm. 

o Zakobo i samarbejde med Mette 

• Sekretær: Inger Bach 

o Referent til bestyrelsesmøder 

o Aktiviteter og praktiske opgaver 

o Vedligeholdelsen af udendørsarealer 

• Bestyrelsesmedlem: Nadia Laursen 

o Opstalderansvarlig 

o Elevskole 

o Partansvarlig 

• Bestyrelsesmedlem: Mette Stender Zacho 

o IT 

o Hjemmeside 

o Zakobo 

o Kommunikation (mails, nyhedsbreve, sociale medier):  

• Bestyrelsesmedlem: Christina Ryom Krogh 

o SEGES og CHR-registreringer 

o Nyt ridecenter i samarbejde med Mille og Pia 

o Kontaktperson til ridefysioterapien 

• Bestyrelsesmedlem: Pia Damgaard Kristensen 

o Personaleansvarlig i samarbejde med Mille 

o Kontaktperson til elevhesteansvarlige om elevhestenes velfærd (behandlinger, fodringer, 

mm.) 



• Suppleant: Therese Rostgaard 

Punkt 3: Staldens åbningstider 
Et forslag til generalforsamlingen var, at forlænge åbningstiderne i stalden og i ridehallen med en halv time 

ekstra. Det er ikke muligt for os at forlænge åbningstiderne i ridehallen, da dette styres af ridecenteret. 

Dette arbejdes der videre med. 

Det er besluttet at privatstalden i ”ny stald” fremover er åbent en halv time længere. Dvs. til kl. 23.00. 

Denne ændring gør sig kun gældende for ”ny stald”. ”Gammel stald”/elevheste-stalden har fortsat åbent til 

kl. 22.30.  

Bestyrelsen opfordrer alle til at vise hensyn til hestene og være stille om aftenen. Er der behov for at være i 

”ny stald” sent om aftenen, opfordrer bestyrelsen til at nøjes med kun at have den ene lyskontakt tændt. 

Både for at spare på strømmen men også så hestene i ”ny stald” kan få ro.  

Punkt 4: Organisationsdiagram 
Et andet forslag til generalforsamlingen var at lave en oversigt til nye opstaldere, så det er nemmere at 

finde rundt i, hvem man kan kontakte og hvem der gør hvad. Både af bestyrelsen og personalet. Der 

arbejdes på at lave et organisationsdiagram til stalden.   

Punkt 5: Nyt lønsystem 
Der er et ønske om at skifte lønsystem ud til et billigere og smartere system, som også vil spare klubben for 

flere udgifter. Dette arbejdes der videre på. 

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 22/3-2023 kl. 19:00.  


