
 
 
 

 

 
Referat bestyrelsesmøde på Vestegnens Rideklub 
 

Deltagere Tina, Bonnie, Nataline, Jette, Inger, Heidi 

Deltog ikke Anders, Lone, Sofie 

Tid 12. september 2022 kl. 18.00-21.00 (lukket møde) 

Sted VER  

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

Beskrivelse og referat 

  1. Medlemmernes halve time 

Mødet var lukket for medlemmer.  

  2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

  3. Godkendelse af referat fra senest bestyrelsesmøde 
Godkendt. 

  
 

4. Orientering fra Driftsudvalget – herunder økonomisk rapport  

  
Jette/Tina/Nata 

5. Opfølgning fra tidligere møder 

• Status på møde med Else Marie.  
Oprydning er i gang på saldobalancen.  
Tina fastsætter nyt møde med Charlotte Kjær uge 39.  
 
Vi skal kigge på en administrativ/bogholder opgave.  

• Administration af løn 

• Søge børneattest mm.  

• Løbende bogholderi  

• Administration af brikker/alarm mm. 

• CHR-registrering  

• Tildeling af hø/wrapskure printe, foderskilte mm.  

• 200 kr. timen  
 

  6. Rapportering fra udvalg 
• 6.1 RJU, Rideskole- og Juniorudvalg (Nataline) 
• 6.2 MAF; Anlæg, Materiel, og Facilitetsudvalg (Heidi) 
Heidi og Michael skal se på drivgang i Tølløse på fredag. 
Mette/Poppelgården har hegnstolper til salg/Heidi undersøger.  
• 6. 3 SSU, Stævne- & Sportsudvalget (Jette) 



 
 
 

 

Vi skal have fastsat et møde til at kigge på manglende hjælpere og aktivering heraf – en 
plan for stævner.  
 - Muleposen er ikke tilstrækkeligt bemandet – det skal løses. 
 - Undervisningsudvalget 
• 6. 4 SLU, Sponsor- og Legatudvalget (Inger)  
Inger har søgt 30.000 til en rideskolehest ved DIF/Foreningspulje.  
Tina skal sende beskrivelse på lys til ridehus til Inger til sponsorat.  
•  5 Sekretariat & Kommunikation  
Vi skal have gang i nyhedsbrevene, Nataline sender nyhedsbrevs input til Tina.  

  
 
Alle (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle (B) 

7. Indkomne emner og forslag 
 
Opstaldningsventeliste regler – Tinas forslag 
Forslag til prioritering af ventelisten: 
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? 
Inger fremsender oplæg 
 
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) 
Oplæg om interessetimer tages på bestyrelsesmøde d. 12. oktober. (øremærkede 
interessetimer) 

  Eventuelt 
Bonnie/Nata – husk shop træpiller og pris spåner. 
Vi skal have kigget overvågning ved telthal.  
 

  Møde slut 

 


