
Bestyrelsesmøde torsdag, den 16. Marts 2023 kl. 18.00 
 
Afbud:   
Gæster: Mette Ramsgaard & Carina Godsk  
 
Dagsorden:    

o Godkendelse af dagsorden.  
 
o Godkendelse af referat fra 23. februar 2023. Enstemmigt godkendt 
 

Orientering v/daglig leder 
o Morten Halm har forespurgt om der ønskes at fortsættes med rapshalm. Alternativ 

kan der tilbydes rughalm. Henrik og Martin K tager en snak om mulighederne med 
Morten 

o Status på personale – Sofie og Michelle er kommet godt i gang, den nye staldmand 
er også kommet godt i gang.  

o Lejerne i brandporten er i stykker og vil blive repareret.  
 
Orientering og snak om grænseflader mellem bestyrelse og Venneforeningen. Tidligere har venneforeningen 
stået for inddrivning af sponser kroner. Denne del varetages i dag af bestyrelsen/sponser-udvalget, indtægter 
herfra går direkte til klubben. Venneforningen står for driften af Cafe mulen og det går rigtig godt. 
Venneforeningen kan udover Cafeen også lave arrangementer, hvor der samles ind til bestemte formål. 
Venneforeningen modtager gerne ansøgninger om midler og der arbejdes på hvordan det skal foregå i praksis. 
Det er et ønske fra bestyrelsen at de holdes orienteret så arbejdet kan koordineres.  
 
Det er ønske fra venneforeningen at få et overblik over året. Kalenderen på hjemmesiden opdateres løbende, 
det undersøges om der i det nye system kan laves notifikationer.  
 
Vigtigt, køkkenet skal fremover bookes hvis det skal holde åbnet. Rikke S tager det med til stævneudvalget 
 
Venneforeningen foreslår at der laves en struktur for arbejdsdage. Det aftales hvem, hvordan og hvornår.  Vi 
skal være bedre til at skabe hygge til arbejdsdage. Venneforeningen tilbyder at åbne køkkenet og arrangere 
mad til dagen.  
 
Venneforeningen vil gerne arrangere et Sankthans arrangement fredag d. 23/6. Det der meldes ud. 
 
Rytterlejr: Venneforeningen vil gerne være behjælpelig med at arrangere mad mm.  
 
 

 
Orientering v/formanden 

o Siden sidst Der er lavet APV for det kommende år. 
Orientering v/kasserer 

o Budget 2023. Hvordan ser sidste måned ud vs. Budget. Januar + feb. er bogført op 
og vi er kommet godt fra land og følger budgettet. Økonomien følges tæt. 
Der er kommet sponsorat på kr. 10.000 til opsætning af spejle, så vi nærmer os. 
   

o Status Byggeri, Pga. Godsk konkurs ligger sagen ved advokaterne. 
o Der blev snakket om at lave et tjek af forsikringer, tages igen til næste møde. 



o Zakobo – Henrik koordinerer med Rikke A omkring skifte fra klubmodul. Deltager fra 
Bestyrelsen Rikke Søndergaard, Lene samt Henrik   
Anne slyngborg tager billeder til hjemmeside. 

Orientering fra Stævneudvalg: 
o Der har været 3 gode stævner og på trods af Otto har der været et fint overskud. 

o Fremtidige stævner fremgår af kalenderen på hjemmesiden. 
 

o Elevskolen/Undervisning/Heste: 
o Status på heste. Klubben har indtil nu lånt Bob, og det er besluttet at købe den fast. 

Rideskolen kigger stadig efter egnede heste/ponyer. Der kommer en lille hest på 
prøve, som skal afprøves.   
 

o Sponsorudvalg: 
o Inviteres med til næste møde. 

 
o Arbejdsdage:  

o 30. april- forslag til fokuspunkt: folde 
o 8 juni – aften - Stævne klargøring 
o 15 juni - aften. 

 
o Møderække 
o Extraordinær generalforsamling 17 april kl. 18:00 

Bestyrelsesmøde holdes efterfølgende. 
 

o Eventuelt: Lene: Vores salgskonsulent fra Pavo er stoppet og vi afventer en ny kontakt. 
o Der arbejdes på stævner for elevskolen, stævne udvalget koordinerer med personalet om 

hvad der er muligt. 
o Der ønskes opstaldermøde, der kigges på hvornår det kan lade sig gøre.  
o Der henstilles til at begge porte i enden af stalden bruges når de skal trækkes heste/ponyer 

til hjerterummet. Der arbejdes på en holdbar løsning.  


