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Referat af Bestyrelsesmøde  
27. April 2017 

 
Til stede: 
Ida Engelsted 
Christian Rathsach 
Sine Meiling 
Trine Blücher 
Buster Reinhardt 
Stine Birk 
Anika Ree 
Martin Rothe  
Karina Brinck – Afbud 
Lisbeth Flyger - Afbud 
Nanna Smed - Afbud 
 
 

Dagsorden 
1. Opfølgning på sidste møde og referat 
2. Mødedato for næste møde 
3. Status fra FU og huset generelt 
4. Info om økonomi 
5. Rideskolen - generel opdatering 
6. Status fra udvalg/grupper 
- Klubbens lejekontrakt med kommunen 
- Status på forretningsplan og strategi 
- Stævneudvalg 
- Aktivitetsudvalg 
- Hjemmeside og velkomstbrochure 
7. Andre emner 
- Certificering 
- Bestyrelsessammensætning 
 
 

 
 

1. Opfølgning på sidste møde og referat 
Fremover beslutningsreferater med angivelse af ansvarlige for opgaver.  

 
2. Mødedato for næste møde 
29. maj kl. 18.00 

 
3. Status fra FU og huset generelt 
Der er ansat en heste manager elev og en timelønnet medarbejder.  
Der er startet en vikar frem til september.  
Status på bokse – der er venteliste på udebokse.  
Arbejdsdagen: Mere end 50 deltagere. Det gik over al forventning.  
Nyhedsmails: Udvalg og andre kan melde ind til Git med info.  

 
4. Info om økonomi  

Intet at tilføje.  
 

5. Rideskolen 
Bestyrelsen har besluttet, at Christian beder Christina og Lars om en plan for rideskolens heste og ponyer.  
 
 

6. Status fra udvalg/grupper 
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Klubbens lejekontrakt med kommunen 
Kommunen er vendt tilbage med svar, og sagsbehandlingen er påbegyndt.  
 
Status på forretningsplan og strategi 
Forretningsplanen kommer ud på senere tidspunkt (under udarbejdelse). Strategi er ved at blive færdigbehandlet. Møde med de 
sportslige undervisere/strategiplanlæging d. 1. maj.  
 
Stævneudvalg 
Udvalget er ved at planlægge kommende stævner.  
 
Aktivitetsudvalg 
Sponsorspring i samarbejde med stævneudvalget.  
 
Stald-repræsentanter 
Stine foreslår at vi får 2 repræsentanter for hver stald + 2 pony-heste-parter + rideskole + ponyrideskole.  
Stine laver et lille skriv på, hvad konceptet går ud på, og hvem der skal hvad.  
 
Hjemmeside og velkomstbrochure 
Udvalget er i gang og indsamler for nuværende informationer.  
 
7. Andre emner 
 
Certificering DRF 
Processen er sat i gang.  
 
Bestyrelsessammensætning 
Nanna Smed (suppleant) træder ud af bestyrelsen gældende fra d.d.  
 
 

 
 


