
Referat af bestyrelsesmødet d. 31/7-18. 

 

Deltagere: Henning Pedersen, Holger Poulsen, Line Thomey, Pernille  

Dam Madsen, Stig Jochumsen og Ann Worm 

 

Fraværende: Kirsten Sander Iversen 

Referent: Ann Worm 

 

 

1. Gennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen 

Referat godkendt 

 

2. Økonomi status samt budget gennemgang 

Berit Rasmussen er ansat som bogholder først i juli og er godt i 

gang med at strukturere regnskabet og opdele det i afdelinger, så 

vi nemmere kan få et overblik. 

Der er nedsat et økonomiudvalg, der nu består af Berit, Kirsten, 

Henning og Ann. 

Udvalget tager et møde med banken om fremtidige muligheder. 

 

Restancelisten er også i gang med at blive nedbragt. Der er dog 

en del gæld fra 2015, 2016 og 2017, som nok må afskrives, men 

der gøres et forsøg mere på at få inddrevet gælden. 

Fremover er ideen at lave procedurerne således, at de skyldige 

beløb kan inddrives meget tidligere. 

 

Der er også et nyt system til elevafd på trapperne, så 

indmeldelse, booking og ikke mindst afregningen bliver 

nemmere, så der ikke opstår restancer. 

 

Berit administrerer også nøglerne fremover. 

 

Vaskekort kan Berit og Kirsten udstede. 

 

3. Indkommende mails til bestyrelsen. 
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Bestyrelsen har fået en henvendelse om, at et medlem har 

anvendt en ikke godkendt underviser på HDR. Vi henstiller til, at 

medlemmerne bruger de godkendte undervisere.  

 

4. Igangværende projekter status og gennemgang 

Projekt ”Ny springbane” er stadig på tilbudsstadiet, Line arbejder 

videre med at få et nyt tilbud. 

 

Vi kan få lysstofrørene i stalden udskiftet til LED, Henning 

arbejder med tilbud. 

 

Bestyrelsen har haft møde med Kimi Gerd Nielsen (tidligere 

elitechef i DRF, holdleder for landsholdet i dressur) om at få 

lavet et overordnet værdisæt, som kan være bærende for 

klubbens fremtidige virke. 

Der indkaldes separat til en visionsaften d. 4/9, hvor 

medlemmerne kan deltage i beskrivelse af værdierne. 

 

5. Personale 

Carina Overgaard har opsagt sin stilling. Der arbejdes på at finde 

en ny medarbejder. Carina har sidste arbejdsdag d. 31/8 og 

arbejder på nedsat tid indtil der. 

 

6. Elevskolen 

Elevskolen starter op efter ferien mandag d. 6/8. Der er en ret 

stor tilgang af nye elever, så puslespillet med at få dem placeret 

på holdene er i fuld gang, Pernille er ansvarlig for dette. 

 

7. Stalden 

Der har været lav bemanding i ferieperioden. 

 

8. Stævner 

Sløjfestævnet d. 7-8/7 havde næsten 400 startende i spring og 

dressur.  

Det gav et overskud på ca. 28.000 kr og cafeen gav et overskud 

på ca. 7.000 kr. 
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Næste stævne er klub/sløjfestævnet d. 18-19/8, hvor der også 

afvikles klubmesterskab i spring og dressur. 

 

9. Bygningerne 

Der bliver kigget på den sorte sekretariatsvogn, om den kan 

klargøres i år. 

 

10. Eventuelt 

Henning, Holger og Stig mødes kommende lørdag og fjerner 

bunken af grene, bjælker m.m. fra elevfolden. Der bliver også set 

på, om de store sten på vejen op forbi banerne kan fjernes. 

 

Kommunen er bestilt til at beskære buske og træer langs 

Rindbækvej. 

 

11. Næste møde er man d. 10/9-18 
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