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Bestyrelsesmøde 10. november 2020. 
Referat 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  Udsendt til:  
Lisbeth Mortensen. Formand  Beth1005.lm@gmail.com 
Lone Nielsen   Næstformand  lonehenrik@mail.dk 
Merethe  Andersen   Kasserer  merete@askilte.onmicrosoft.com 
Tommy Reenberg Sekretær/Referent  
Tina Kaspersen. Bestyrelsesmedlem tinakaspersen@live.dk 
 

Jens Valsgård Drejer 1. Suppleant  Fratrådt 
Natasja Slorup  2. Suppleant  Udeblevet 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen   friisenberg@mail123.dk 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt med bemærkning om at 4.3 Forretningsorden blev afsluttet efter sidste møde og ligger i 
godkendt form på hjemmesiden. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møder (vedlagt). 
Referat fra møderne 13/10 og ekstraordinært 27/10 til godkendelse. 
Godkendt til webmaster 
 
3: Nyt fra formanden. 
Stadig øget medlemstilgang både storheste og Islændere, så vi nu er 290 medlemmer. 
 
På næste møde skal der besluttes om strømkabel skal indkøbes i år eller budgetteres for 2021. 
 
Regnskab gennemgået af kassereren / fremadrettet på særskilt punkt. 

- Ren bord med Vemmelev ift afregning D4-2019. 
- SEAS-NVE donation til spring er anvendt til springmur og cavaletti. 
- Anonym donation 11.000 til byggeriet. 
- Der er søgt 50.000 kre i den nye Corona hjælpepakke. 
- DGI donation til nye PC skal aktiveres inden årets udgang. Tina afstemmer med Marc. 
- Der skal tages mål til vinduer og bestilles inden årets udgang. 

Opdateret regnskab viser et plus på 38.000 kr. fra medlemstilgang og overskud på stævneindtægter på 
70.000 kr. fratrukket udgifter estimeres årets resultat at balancere med budgettet. 
Bestyrelsen godkendte indkøb af skumgummi bomme. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
4.1: Ekstraordinær generalforsamling / Status og forberedelse. 
De praktiske ting ifm generalforsamlingen gennemgået. 
Bestyrelsen mødes kl 17:00 til forberedelse. 
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4.2: Gennemgang af ønsker fra udvalgsmødet 
Meretes liste / mail 14. oktober opdateret. 
Lisbeth udsender til udvalgene. 
 
4.3: Forretningsorden for bestyrelsen. 
Er afsluttet på sidste møde. 
 
4.4: Mail fra Lone om Foreningsaften 

- GDPR status / Lisbeth får underskrift fra de sidste. 
- Diverse puljer / Lone har ansøgt et par puljer hos kommunen. 

 
4.5: Mail fra Lisbeth om Vinterens kurser ForeningsFokus 2020-21. 
Første kursus 23/11 forventes aflyst pga Corona. Bestyrelsen afventer situationen. 
 
5: Nye punkter til behandling 
 
5.1: Corona status 
Vi har oplevet, at bestyrelsens opslag om antal i ridehus og staldgange har kunnet misforstås.  
Det vil derfor blive korrigeret, således at det tydeliggøres, at der må være max 10 personer totalt i ridehus 
incl. staldgange defineret som alle indendørs arealer i ridehuset uden for rytterstuen. 
 
5.2: Lones punkter jf mail af 3. november. 
5.2.1: Udendørsbaner 
Beslutning: Dressurudvalget og bestyrelsen undersøger hvorledes banerne kan renoveres og med planlagt 
start med bane 3. 
 
5.2.2:Klubmesterskab -hvordan får vi flere deltagere: 
Beslutning: Dressur og springudvalget mødes. 
 
5.2.3: It og lyd 
Beslutning: Der undersøges forskellige muligheder. 
Vi er blevet gjort opmærksomme på støjniveauet under stævner. 
  
5.2.4: B-stævner 
Beslutning: Dressurudvalget indsender ansøgning. 
 
5.2.5: Byggeriet  
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at støtte op om de netop introducerede støttebeviser samt komme 
med idéer til hvordan der kan rejses midler til byggeriet. 
 
6: Eventuelt 
Til næste møde: Ridestier (Lone). 
 
7: Næste møde. 
8. december kl. 19:00 hos Merethe. 
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Godkendt af bestyrelsen: 
 
 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  
 

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
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Bestyrelsesmøde 10. november 2020. 
Dagsorden 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  Udsendt til:  
Lisbeth Mortensen. Formand  Beth1005.lm@gmail.com 
Lone Nielsen   Næstformand  lonehenrik@mail.dk 
Merethe  Andersen   Kasserer  merete@askilte.onmicrosoft.com 
Tommy Reenberg Sekretær/Referent  
Tina Kaspersen. Bestyrelsesmedlem tinakaspersen@live.dk 
 

Jens Valsgård Drejer 1. Suppleant  Fratrådt 
Natasja Slorup  2. Suppleant   
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møder (vedlagt). 
Referat fra møderne 13/10 og ekstraordinært 27/10 til godkendelse. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Herunder regnskab fra kassereren. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
4.1: Ekstraordinær generalforsamling / Status og forberedelse. 
 
4.2: Gennemgang af ønsker fra udvalgsmødet 
Meretes liste / mail 14. oktober 
 
4.3: Forretningsorden for bestyrelsen. 
 
4.4: Mail fra Lone om Foreningsaften 

- GDPR status ? 
- Diverse puljer 

 
4.5: Mail fra Lisbeth om Vinterens kurser ForeningsFokus 2020-21. 
 
5: Nye punkter til behandling 
 
5.1: Corona status 

- Støttemuligheder for OHR / Merethe. 
- Mail fra Tommy. 

 
5.2: Lones punkter jf mail af 3. november. 
5.2.1: Udendørsbaner 
Dressurudvalget foreslår, at bane 1 renoveres nu. 
Bane 1 testes, og er resultatet godt, renoveres bane 2 og 3 herefter. 
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Bane 2 er altid lukket, og anvendes kun til stævner. 
  
5.2.2:Klubmesterskab -hvordan får vi flere deltagere: 
Dressurudvalget foreslår, at D-mesterskabet nedlægges. 
Klubmesterskabet starter ved LC1. 
Der er staldplaketter til alle deltagere, men kun dækken til nr. 1 og pokaler til nr. 1, 2 og 3. 
4-års heste og ponyer kan deltage i LC-klasserne. 
Øvrige regler ændres ikke. 
  
5.2.3: It og lyd 
Dressurudvalget ønsker en nem og enkel løsning. 
  
5.2.4: B-stævner 
Dressurudvalget ønsker at afholde 1-dags B-stævne for hest og 1-dags C-stævne for hest, når 
udendørsbanerne er renoveret. 
Forslag til dato 8.-9.august 2021 
 
5.2.5: Byggeriet  
 
6: Eventuelt 
 
7: Næste møde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


