
 
 
 

 

 
Referat bestyrelsesmøde på Vestegnens Rideklub 
 

Deltagere Tina, Anita, Lone, Sofie, Nataline, Bonnie 

Deltog ikke Anders, Freya 

Tid Den 2. februar 2022 kl. 18-21.00 

Sted Gammel rytterstue 

 Referent: Nataline 

 

 
Agenda 
 

1. Medlemmernes halve time 
2. Godkendelse af agenda 
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
4. Anders punkter 
5. Opfølgning fra tidligere møder 
6. Status fra udvalgene samt økonomi 
7. Eventuelt og mødeplan 

 

 
  

Kl. Pkt. I/D/B 
Info/ 
Drøfte/ 
Beslutte 

Beskrivelse og referat Ansvarlig 

 1  Medlemmernes halve time 
• Anne deltager fra 18:00 – 18:30 til snak om ridehus 
Ref: Anne (Krabbe) vil gerne bidrage til at søge fonde/legater til tilskud 
til nyt ridehus. Hun har behov for reelle tal, fakta mm. fra bestyrelsen.  
Medlem Inger Krogh-Jensen vil gerne hjælpe med at søge.  

- Budget skal fastsættes, hvad har vi af egenbetaling? Vil 
kommunen give tilskud? Hvad koster et ridehus?  

- Byggetilladelse, pris? Tjek med kommunen.  
- Har DRF krav til ridehus/cafeteria til B-stævner? 

Stævneudvalget undersøger. 
- Tilbud om ridehus/pensionærer spørges om nogen vil tage 

opgaven/lave en arbejdsgruppe. (Anne sender punkt til Merete 
til staldmøde) 

 

18:00 2 B Godkendelse af agenda 
Godkendt 

Tina 

18:05 3 B Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt 

Tina 

18:10 5  Opfølgning fra tidligere møder – se ’Opfølgningsliste 
Bestyrelsesmøder’ 
Ref: Intet at bemærke 

Tina 

18:30 6  Udvalgene giver status; 
Ref: Intet at bemærke 

 

 6 I/D/B Økonomisk status  

• Årshjul for regnskab / budget og resten af arbejdet i klubben (D-B) 
Ref: Vi har behov for et årshjul, der beskriver processerne gennem året. 
Udarbejdes efter Generalforsamlingen.  
Bonnie starter på udkast forventligt i april. 

Lone 



 
 
 

 

 6 D/B Personale  

• Arbejdsmiljø; 2022 skal der mere fokus på arbejdsmiljø 
herunder udarbejdelse en politik for krænkende adfærd. 

Ref: Er sat på to-do listen til efter Generalforsamlingen.  
 

• Weekendvagter og fodervagter:  
Ref: Vigtigt at mødetider overholdes. Fodring senest kl. 21.30 i 
hverdage. Vores weekendvagter skal være hestekyndige nok til at kunne 
håndtere hestene alene. 

Anita 

 6 B Kommunikation  

• Nyhedsbrev inden GF 
Ref: Info om bestyrelsesposter, hvordan er 2021 gået. Forventet 
udsendelse slut februar.  

Sofie 

 6 I Rideskolen  

• Dyrlægevalg. KVL er ret dyre. (B) (Anders/Nataline) 
Ref: Nataline/Anders kontakter Gundsø. 
 

Nataline 

 6 I Stævneudvalget 

• Championats lister – HVEM GØR? (B) (Alle)  
Ref: Anita overleverer opgaven til stævneudvalg, de kan tage fat i 
Nataline for spørgsmål. 

Anita 

 6 I MAF udvalget  

• Der er vinterpause.  

Lone 

 6 I Sponsor- og legatudvalget 

• Bo styrer sponsorer og en ny skal styre legatansøgninger.  

Freya 

 6 I/D/B Generel drift 

• Generalforsamling 2022;  
• hvad er status på materiale – har alle styr på deres input? 

(Bonnie) (D) 
Ref: Alt arbejde er i gang. Arbejdsmøde på teams, uge 7 og 8. Bonnie 
indkalder Sofie/Nataline/Freya til gennemgang af dokumenter..  

 

• Pris opstaldning; Alt stiger i pris; foder, strøelse, el, tømning af 
mødding (alene en stigning på kr. 33.000,00 i 2022). 

Ref: Vi fastsætter en prisstigning på kr. 100,00 pr. boks pr. 1. april 2022 
jvf. Opstaldningskontrakten. Bonnie/Nata melder ud 
 

• Pris ridehuskort, vi tager 540, Vallensbæk tager 645?  
Forslår prisstigning til 600/31= 19,35 kr. om dagen. (B) (Nata) 

Ref: OK til prisstigning, både hvad angår 1, 3 og 12 måneder skal 
reguleres. Bonnie melder ud.  
 

• Beboelsesvogn – hvor kommer vi videre herfra? Den er nu 
tømt, rengjort og vasket helt rent – men skal males. 

Ref: Anita undersøger om vi kan skaffe maling/grunder til de 30 kvm. 
Der skal findes nogen som vil male.    

 

• Beslutning/udvælgelse opgaver ved administrativ medarbejder 
(Tina) (B) 

Ref: Bonnie og Nata tænker yderligere. 
 

• Søndage i ridehuset – hvordan skal processen/booking af 
ridehuset være i det reserverede tidsrum afsat til spring ?(B) 

Samlet 
bestyrelse 



 
 
 

 

Ref: Skal drøftes på staldmøde. Punkt sendes til Merete. 
 

 6 D/B Administration  

• Kørselsgodtgørelse/Generel godtgørelse til bestyrelsesmedlem 
jævnfør DGI (Bonnie)  

Ref: Vi skal undersøge ved Marianne/DGI hvordan vi helt specifikt må 
godtgøre. Sofie undersøger.  

Bonnie 

 6 I Undervisningsudvalget  

• De har lavet nogle rammer for udvalget og vil præsentere dem i 
staldmødet. 

Ref: Blot info 

Tina 

 7  Eventuelt 
 

 

21.00 7  Møde slut  

 


