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Bestyrelsesmøde_Referat       

 

Dato:  

15. August 2019 

Tid:  

18:00- ? 

 Sted:  
Cafeen Duemosegård 
Heslegård Rideklub 
 

 

Mødetype:  
alm.bestyrelsesmøde 

 Mødedeltagere:   
Lis Langdahl (LL) 
Susanne Holst (SH) 
Ann Cecilie (AC) 
Helle Slotman (HS) 
Elisabeth Willemoes (EW) 
Karin Pries (KP) 
 
 

Afbud 

Karin Pries 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mødeleder: AC 
 
 
Referent: EW 
 

Formål med mødet:  

Medbring: 

Forbered:  

      

# Dagsordenspunkt: 
(hvem har sat det på dagsordenen) 

Orientering 
(Formål med punktet  hvad skal vi udrette?) 

 
Bilag 

Drøftelse og konklusion: Beslutning 
(referat – hvem gør hvad, ansvarlig og deadline) 

1 Godkendelse af dagsorden 
(standard punkt) 

   
AC har tilføjelser under evt      

HS ændrer ordlyden af pkt 10 

 

2 Godkendelse af referat 
(standard punkt) 

 1 AC  gø opmærksom på uadresserede beslutninger i referatet. 
Hjemmeside og Swedbank 

Pkt 5. 
Susanne tager fat i Swedbank inden 1. 
Januar som er deadline. 

3 Bestyrelsesbeslutninger vedtaget 
på mail 

  Ingen  

4 Opfølgning siden sidst 
(*standard punkt) 
 

 
Staldoversigt 
 
 

 
 

Der foreligger stadig ingen staldoversigt. Marlene har  en oversigt 
over  lejere. 

Zoe presses. Marlene kontaktes 
 

5 Hjemmesiden Status  

  

 Noahs mor som havde tilbudt hjælp har trukket sig. Zoe har ikke fået 
gjort så meget ved sagen. Noah mener  at  have kompetence til at 
gøre noget 
 
  

Zoe har sammen med sin bror sat en 
deadline på den  1/10. De har kun 
weekender til rådighed. Hvis ikke  
missionen lykkes , må hjælpen søges 
andetsteds. Noah kontaktes 
sideløbende. 

6 Økonomi 
(*standard punkt) 

Orientering omkring 
 
Sponsorer 
 
De dårlige betalere 
 

 
 
 
 
 
 

Der er ingen kommentarer til sponsorer 
 
 
 
Det er svært at få styr på de dårlige betalere og der er mange nye der 
er flyttet ind. 

HS foreslår at sætte en regning/reminder 
på alle boksdøre med slutbeskeden  at 
de skal se bort fra henvendelsen hvis de 
har betalt.  
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7 Sommerfesten d. 17/8 Noget der skal styr på ?  Der er styr på mad . Amalie står meget alene med at  få resten på 
plads.  

Ridehuset lukkes lfor ridning lørdag. 
Amalie køber ind til velkomstdrink mv.. 
Der lægges en plan for hvordan 
ridehuset gøres klar til fest og Jespers 
spåner flyttes. Amali udsender besked 
om at folk selv skal medbringe service og 
drikkevarer. Der rekrutteres hjælpende 
hænder  hos dem der passerer cafen. 
Fremover må der sikres mere hjælp. 

8 Arbejdsdagen  Opfølgning på godt og skidt 
 

 Meget blev ordnet og der var en del , men  der måtte godt have 
været flere hænder. LL : Bestyrelsen er godt brugt 

 

9 Stævnet d. 9,10,11 herunder cafe 
og toiletter 

Opfølgning på godt og skidt  Mange blev våde  og der måtte gennemføres en akutflytning og 
aflysning. Der var stor mangel på  tilmelding af hjælp, hvorefter der  
var mange der godt lige ville træde til. 
 
Nogle unge mennesker  meldte dog decideret ud at de ikke syntes 
det var deres opgave at hjælpe til. 
AC pointerer at det  vanskeliggør rekruttering af hjælp når stævnerne 
løber over tre dage. Næste stævne inkluderer også fredag. 
Toiletterne var ikk rengjort  op til stævnet og  udlejer overholder 
først sin del i sidste øjeblik. 
 
 
 

Det må pointeres at  det er vigtigt for 
planlægningen at  folk forpligtiger sig 
ved tildmelding. 
Karin er ved at lave lister  over hvem hun 
kan ringe til. 

 
Det er vigtigt at alle bidrager når tingene 
brænder på. Evt pep talk om dette. 
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Klubstævnet HS 

Punktet  ændres til Klubmesterskabreglerne.   Det diskuteres hvilke regler der skal gælde for klubmesterskabet Man skal ride for klubben i det 
indeværende år og må ikke være startet 
for andre klubber.  
Der rides det højeste program til min 65 
eller højere program. 
 

11 Landsstævnet Opfølgning på mødet d. 25/6 
 
Tidsplan – ”to do list” frem til stævnet 
 
 

2 Det foreslås at tovholderne for de selvkørende grupper kontaktes og  
opfordres til at  tænke og fremlægge en plan og de udfordringer der 
måtte være , til et efterfølgende fællesmøde 
 
 
 
 
 

Forslaget vedtages. Dato for fællesmøde 
den. 21/9 kl 9. 
(Hvem kontakter?) 
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Cafeen Hjælpere og vagtplan skal på plads – hvem, hvordan?    

13 Faciliteter  og toiletter Hvordan får  klubben bedre støtte fra  Jesper og Marlene til 
arrangementer 

 Der er utilfredshed med det der opfattes som udlejers forpligtigelser, 
samt den pris udlejer tager i husleje. Kontrakten mellem klubben og 
udlejer granskes. Der er uklare punkter, men historien fortæller at 
det ikke er nemt at lave om på. Det er en kilde til irritation at 
Susanne skal lægge håndklæder og vask af samme til og at 
toiletterne forfalder. 

Det besluttes at rette henvendelse , 
invitere til møde,for at få orden på 
tingene inden næste stævne, så vi kan se 
om det er en kommunikationsfejl. 
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Det diskuteres at den samlede bestyrelse trækker sig ved næste 
generalforsamling og klubben måske derved opløses,, således at der 
kan etableres en ny kontrakt  når en evt ny klub opstår. 

14 Eventuelt Dato for nyt bestyrelsesmøde 
Afslag fra materialepuljen AC 
Arbejdsweekend  AC 

  
Marianne Christensen kan kontaktes. 

 
 

Arbejdsweekend  d. 26/27 okt 

 


