
 
 
 

 

 
Referat bestyrelsesmøde på Vestegnens Rideklub 
 

Deltagere Tina, Bonnie, Lone, Nataline, Jette, Inger, Anders (lidt af tiden) 

Deltog ikke Sofie, Heidi  

Tid 24. august 2022 kl. 18.00-21.00 (åbent for medlemmer 18.00-18.30) 

Sted VER  

 Referent: Nataline Ordstyrer; 
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 Kl. I/D/B 
Info/ Drøfte/ 
Beslutte 

Beskrivelse og referat 

  1. Medlemmernes halve time 

• Anders skal skrive på personalesiden at gammel rytterstue skal åbnes/lukkes 
dagligt. DPU afholder driftsmøde dialog med Anders d. 7 september. 

• Vi ønsker ikke bomme fast på jorden, da de bliver dårlige. Derfor skal man rydde 
op hver gang. 

• Jette køber haveslanger til højtryksspuleren.  

  2. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

  3. Godkendelse af referat fra senest bestyrelsesmøde 

• Godkendt 

  

 
 
 
 
Lone (I/B) 
 

 

 
Mail (B) 
 
 
 
 

 
Anders (D/B) 

4. Orientering fra Driftsudvalget – herunder økonomisk rapport  
 

Økonomi: se egen rapport 

• Vi har bedt Else-Marie om et møde, til gennemgang af saldobalance. 
 
Dankort til rideklubben: Alle BE medlemmer skal registrere sig ved banken med kørekort 
og sygesikring 

• Lone dobbeltchecker ved danske bank. 
 
Henvendelse fra sponsor/All About Balance: Vores sponsor har sendt en mail med 
forespørgsel;  “Vil der være mulighed for at, jeg kunne benytte VER’s baner/ridehus? Det 
vil langt fra være hver uge – evt. til en reduceret pris ift. Hvad i tilbyder øvrige ryttere 
udefra?”   

• Vi laver en undtagelse så hun kan benytte dagsbillet fremfor ridehuskort. 
”særtjeneste” – medlem af klubben.  

 
Fællesfold/fodring:  



 
 
 

 

 
 
 
 
Nata (D/B) 
 
 
 
Lone/Nata 
(D/B) 
 
 
 
 
Nata (D/B) 

• Inger undersøger mail/lovkrav. 

• Bonnie/Inger tager et møde herom. 
 
 
Status gulv gammel rytterstue 

• Evt. Lone vil have gulvet, alternativ drøftelse med Pernille 
 
 
Træpiller, prisstigning 

• Træpiller inkluderet i boks reguleres fra 6 poser månedligt til 5 poser månedligt 
pr. 1/9 -22. Anders skriver ud, Bonnie retter hjemmesiden. 

• Spåner – Anders afventer tilbud på spåner, og vurdere om der skal korrigeres 
 

 
CHR til/fraflytninger 

• Bonnie opdaterer kontrakt. 
 
 

  5. Opfølgning fra tidligere møder 
 
Forretningsorden: til godkendelse?  

• Bonnie sender til alles underskrift. 
Principper for medlemmer i udvalg - Forslag? 

• Punktet er lukket. 
Ridehus/telthallen – forventningsafstemning med ridehusudvalget - Kan vi invitere én fra 
udvalget? 

• Punktet er lukket. 
 

  
 
Nataline (B) 

6. Rapportering fra udvalg 
 

• 6.1 RJU, Rideskole- og Juniorudvalg (Nataline) 
Fastsættelse af pris ny elevhest/erstatning Chanel (Vi har 18.000 til gode ved Torben) 

• OK til at låne shetlænder der kan bo med Hr Hansen, dog med fast kontrakt og en 
prøveperiode hvis de ikke kan enes. 

• Anders har en ”stor bred” hest i bestilling ved DK Horses, så tages den derfra. 
• 6.2 MAF; Anlæg, Materiel, og Facilitetsudvalg (Heidi) 
• 6. 3 SSU, Stævne- & Sportsudvalget (Jette) 
 - Muleposen 
 - Undervisningsudvalget 
• 6. 4 SLU, Sponsor- og Legatudvalget (Inger)  

6. 5 Sekretariat & Kommunikation  
 
 
 
 

  
 
Tina (D) 
 

 

 
Tina (D/B) 

 

7. Indkomne emner og forslag 
 

Status på vores ansvarsområder og mandat – Hvad fungerer godt og hvad kan forbedres i 
vores organisering med ansvar og mandat for eget område? 

• Status blev drøftet. 
 
Opstaldningsventeliste regler – Tinas forslag 
Forslag til prioritering af ventelisten: 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonnie/Heidi 

(D/B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAF/Michael 

Vi har flg. Kategorier i dag – nuværende pensionærer og rideskoleelever, tidligere 
pensionærer, helt ny. Vi mangler tidligere elever og nuværende medlemmer, hvis det skal 
være komplet. Derfor bør vi have tilpasset dem til flg.: 
1. kategori: nuværende pensionærer og rideskoleelever 
2. kategori: tidligere rideskoleelever og pensionærer 
3. kategori: øvrige medlemmer samt helt nye ift. VER 
Prioritering sker ud fra kategori og dernæst dato. Hvis VER mangler vigtige kompetencer 
til bestyrelses- og/eller udvalgsarbejdet vil dette indgå i prioriteringen, hvor det er et krav 
til opstaldningen. Kompetencerne skal søges dækket så vidt muligt ved at bruge kategori 
og dato, og som næste mulighed gennem bedst egnet uanset kategori. Sidstnævnte 
mulighed anvendes ved absolut nødvendighed for varetagelse af klubbens fortsatte 
arbejde.  
 Skal det fremover koste noget at stå på venteliste? 

• Udskydes og tages på bestyrelsesmøde i september/oktober. 
 
Boks med ansvar - betingelser 
Vi sætter interessetimer op igen – vi skal beslutte hvor meget 
Hvordan validerer vi på interessetimer (Jette og Nataline)  
En af betingelserne på ventelisten skal være, at vi til enhver tid skeler til om et udvalg 
mangler formand og medlemmer og hvis, så vejer det tungt i forhold til hvem der på 
ventelisten tilbydes den ledige boks, da vi skal sikre at udvalgsposterne varetages for at 
sikre klubbens aktiviteter varetages og er i fremdrift. Ingen skal ’tages til gidsel’ og tvinges 
et ansvar ned overhovedet. 
Herunder skal vi drøfte når en boks er tilbud med et ’særligt ansvar’ ikke udfyldes hvordan 
vi håndterer situationen (pragmatisk og evt. bytte opgaver) 

• Udskydes og tages på bestyrelsesmøde i september/oktober. 
 
Løbegang/Michael 
Se besked fra Michael i bestyrelses FB siden. 
 
 
 

  

 

8. Eventuelt 
 

• Tjek om trillebører kan svejses, før at vi køber nye. Inger spørg sin søn (Anders 
punkt) 

• Smørelse til traktor, og nye tænder til harve (Anders/Michael) tilbud. 

• Generelt pli omkring oprydning, respekter stedet og personalets arbejde (Anders) 

• Inger opdaterer/tjekker opstaldningskontrakt 

• ”Doodle” om bestyrelsesmøde i september.  
 
Møde slut 

 


