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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. april 2015 kl. 
17.30 – 21.00 på HDR 
 
Deltagere: Søren Mortensen, Svend Erik Nielsen, Lars Mau, Henrik Fast, IngeMarie Fie Gregersen 
og Marianne Neumann.  
Fraværende: Bitten Kjærgaard. 
 
Referat 
01: Økonomi 
Helle Christensen gennemgik økonomien, Bestyrelsen gav HC kompetence til at gennemgå 
opstalderenes opkrævninger og korrigere evt. fejl. Det blev aftalt, at HC udarbejder et regnskab pr. 
30. april 2015, set i forhold til samme tidspunkt 2014 samt udarbejde et budget for 2015.  
Bestyrelsen vil holde et økonomimøde, når tallene foreligger.  
HC er ansvarlig for ventelisten til opstaldning 
 
02: Godkendelse af referat 
Referatet fra generalforsamlingen blev underskrevet og SEN lægger det på hjemmesiden. 

Referaterne fra de sidste to bestyrelsesmøder skal rettes således der foreligger et eksternt og internt 

referat. MN sørger for dette. 

 
03: Bestyrelsens visioner og missioner 
HF udarbejder et forslag til visioner og missioner for bestyrelsen, og efter godkendelse i 
bestyrelsen hænger HF dem op på gangene sammen med DRF Certificering. 
Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en aktivitetsplan for bestyrelsen, HF er ansvarlig. 
Der skal udarbejdes en forretningsplan for udvalgene og stalden. HF er ansvarlig. 
 
04: Stalden 
Peter Lund holder et møde tirsdag d. 14. april 2015 om vedligehold af bokse efter overgang til 
træpiller. 
 
05: Personlig henvendelse  
 
06: Staldvagter evt. reduktion i timetal 
Punktet blev udsat til næste møde.  
 
07.:Status på stalden 
Der er flere ledige bokse pr. 1. maj, og det vurderes, at det er flere end normalt på denne årstid. 
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08: Elevskole 
Punktet blev udsat til næste møde 
 
09: Vedligeholdelsesplan  
Blev drøftet i sammenhæng med arbejdsdagen  
 
10: Planlægning af arbejdsdag 
Der laves opslag på facebook 
 
11: Pony Distriksmesterskab 2015 
Henvendelse fra Inge Burgaard blev drøftet. Det er bestyrelsens holdning, at et stævne totalt set 
skal give overskud, og derfor kan det være acceptabelt at enkelte mesterskabsklasser ikke giver 
overskud. 
 
12: Nedsættelse af arbejdsgruppe til DM Pony spring forår 2016 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
13: Evaluering af Landsstævner henholdsvis spring og dressur j.f. stævnerapporter 
Bestyrelsen har modtaget to meget fine stævnerapporter på landsstævnerne, som i alt 
gav et overskud på ca. 100.000 kr. hvilket er et meget flot resultat. 
 
14: Lån af bokse til Intern stævne 
Punktet blev udsat 
 
15: Udvalgenes generering af penge til klubben 
Det er bestyrelsens generelle holdning, at de overskud der generes ved aktiviteter i klubben som 
udgangspunkt skal klubbens samlede ”kasse”. Bestyrelsen erkender, at det er motiverende for 
udvalgene, at de kan disponere. 
 
16: Privat undervisning af klubbens medlemmer 
Punktet blev udsat. 
 
17: Juniorudvalg 
Bestyrelsen har modtaget en mail fra Gitta Madsen, hvor Bestyrelsen besluttede, at Juniorudvalget 
kan lave en officiel Juniorudvalg facebook side. 
 
18: Udefrakommende, ikke medlemmer der bruger HDR faciliteter. 
Bestyrelsen drøftede, at alle der bruger klubbens faciliteter skal have ridehuskort. 
 
19: Sponsorudvalg (Christopher Hansen) 

Punktet blev udsat. HF er bestyrelsens kontaktperson til Vennerne og Centret 
MN efterlyste forslag til lokale fonde, hvor vi kan søge udstyr m.v. til klubben. 
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20: Mail fra Christopher Hansen ang. Juridisk assistance 
Punktet blev udsat. 
 
21: Oplysninger på hjemmesiden 
Bestyrelsen drøftede punktet. 
 
22: Evt. 
Aktivitetsudvalgets afholdelse af intern stævne har generet et overskud på ca. 11.500 kr. 
 
23: Næste møde 
Torsdag den 23. april 2015 kl. 18.00 


