Referat fra bestyrelsesmøde den 12/8 2019 kl 19:00
Deltagere: Herdis, Bitten, Linda, Jon, Tia, Birgitte, Hanne, Lise og beriderelever (deltog
ikke under punkt 1)
1. Konstituering (formand, næstformand, kasserer og sekretær) samt fordeling af udvalg
og opgaver:
Formand:
Linda Sandris Larsen, mail: lsl.fi@cbs.dk
Beriderelev-konsulent
Forretningsudvalg
Næstformand:
Hanne Brechmann, mail: hanne@brechmann.dk
Forretningsudvalg
Marketing- og sponsorudvalg
Kasserer:
Birgitte Madsen, mail: lilletoften19@gmail.com
Forretningsudvalg
Sekretær:
Lise Lau, mail: lila@ucl.dk
Cafeteria- og aktivitetsudvalg
PR
Medlemmer:
Bitten Hess, mail: Bitten_hess@hotmail.com
Elevskoleudvalg
Herdis Schmidt, mail: herdis1@hotmail.com
Stævneudvalg
Stald, oprydning og vedligeholdelse
Suppleant og revisor:
Benedicte Brechmann, mail: benedicte@brechmann.dk

2. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt uden kommentarer.
3. Siden sidst fra ledelse og administration v/Jon og Tia:
Arrangement med Frederiksborgforeningen den 24/8.
Anders fra kommunen har været her og har gennemgået bygningerne med Jon. Der skal
skiftes døre og vinduer og murværket bliver repareret. Der kommer tagrender på inde i
gård. Undersøger om gulvet i elevstalden kan blive lavet. Maling først på næste års
budget. De kommer også og ser på udearealer, gødningsplads mv.
Møde om mødding på torsdag. Det kunne være dejligt, hvis vi kan komme af med det
billigere og hvis opbevaring kan blive bedre.
4. Meddelelser fra formanden:
Ser frem til et godt samarbejde.
Birgitte kommer ind over Tias arbejde og får lært procedurer for fakturering mv.
5. Fremadrettet prioritering:
Første prioritering: Certificering + ridehusbunde
Anden prioritering: Ridehusbunde + certificering
Tredje prioritering: Mødding
Vores ridehusbunde trænger til at blive skiftet og vi vil arbejde på at finde støtte/penge
til dette. Vi skal i gang med selve certificeringen – dette koster ikke de store summer,
men kommer til at tage en del af bestyrelsens tid.
6. Certificering/Bitten:
1. Sikkerhed
Sikkerhedskursus skal godkendes hos DRF og en af vores beriderelever skal
godkendes som underviser. Der fastlægges derefter en dato.
Førstehjælpskursus? Tia finder ud af hvor mange der skal på kurset, derefter
skaffes et tilbud fra AMU og Trygfonden søges til betaling af kurserne.
Ryttermærke udbydes (Chalotte Højstrup spørges) og intromærker for
nybegynderne (Louise og Celine afholder en eller to gange). Der bestilles 50 stk.
til at begynde med.
2. Organisation
Bittens oplæg er godkendt, Lise og Tia ser på resten.
3. Næste trin
Bitten kontakter Helle fra DRF for aftale om betaling, så vi er i gang.

7. Meddelelser fra udvalgsposter:
1. Stævneudvalg
Bente, Sabrina, Herdis og Julie afholder kursus i stævneoplæring.
Der skal laves en liste over hvor mange hjælpere der skal bruges til klubstævner,
distrikts- og parastævner. Der holdes et møde om det i stævneudvalget.
2. Elevskoleudvalg
Fire nye elevheste + Sia 1/9 + en ekstra samtidig.
De ældre ponyer/heste kommer på kvartpart eller anden form for skånepart
Sadler er ordnet i sommer.
Vi skal have mere voksenhjælp til ridelejr.
3. Cafeteria- og aktivitetsudvalg
Albani – Hanne tager kontakt.
Vild med 90’erne – Lise.
4. Marketing- og sponsorudvalg
Der tages kontakt til vores aktuelle sponsorer.
5. PR
Beridereleverne producerer video.
Journalist holdes til.
Hjemmesiden opdateres.
6. Økonomi
Vi arbejder på elektronisk betaling og budget.
8. Omlægning af lån:
Der arbejdes på at få lagt vores gamle lån om til et nyt med 15 års løbetid grundet de
væsentlig lavere renter og den besparelse det kan medføre. Linda arbejder videre med
det.
9. Forsikringer:
Forskellige tilbud på en ny forsikring blev diskuteret. Valget faldt på TopDanmarks, da
den havde den mindste præmie og en mindst lige så god dækning som de to andre
tilbud.

10. Parastævner samt Speciel Olympics v/Herdis:
Møde onsdag den 14/8 klokken 10.00 om hesteudlån, ramme mv. Beridereleverne, Tia
og Herdis deltager.
11. Rengøring
Vi har opsagt vores eksisterende aftale. Vi spørger to nye og vælger bedste tilbud.
12. Overdækning af mødding
Vi dækker over med presenning og Jon taler med ham fra kommunen også.
13. Eventuelt
Bestyrelsen er positive overfor Louise Corneliussens henvendelse om Trecbane. De må
gerne kontakte Jon og de må gerne bruge muslingebanen. Linda tager en snak med
dem.

