
Bestyrelsesmøde onsdag 27.4.2022 

 

Tilstede:  

Lone, Tanja, Louise, Heidi, og Mette 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

- Referat fra sidste møde er godkendt. 

2. Økonomi 

Vi skal have en forretningsplan. Grundbudgettet skal være i orden. Hvordan kan vi betale og er der penge nok. Så 

det er vigtigt, at budgettet er der. Kommunen skal også ansøges.  

Lone oplyser om korrespondancen med Klb. Kommune. Tanja oplyser, at økonomien hænger ikke sammen med 

mindre vi får støtten fra Kommunen. De fleste andre rideklubber/ steder ejer deres egne heste de lejer ikke. De 

får fortsat lokale tilskud. Det er et plus, at vi har udendørs ridebane og terrænbane.  

Det er et stort problem, at vi ikke kan benytte den udendørs ridebane. Underlaget skal skiftes og vi søger midler 

til dette.  

Lone kontakter DIF om de kan støtte vores sag. Bede dem om at behandle vores ansøgning.  

Vi mangler at betale kr. 13000 til PT Beton. Vi har lavet en fejl. Vi stod uden tilbud og regning blev noget større 

end mundtligt aftalt. Vi har talt med ham men materialerne er brugt og timerne er brugt. Vi har lavet en aftale 

om, at vi betalte kr. 25000 og når vi har pengene betaler vi de sidste kr. 13000. 

Vi mangler fortsat ca 4 kontingent indbetaling. Vi har rykket for betalinger og der er kommet en hel del ind. 

Vi har kr. 11500 og i box kr. 3000 indeværende. Vi har ca 800 til 900 i pengekassen. Byttepenge fra Cafe. 

3. DRF 

Vi har søgt sponsorat. Vi har lige fået udsendt nye proportioner til næste St Hestedags cup. Dato i august 20 

august er ikke godkendt. Vi skal have fundet en ny dato. Grunden til at den var den 20 august er fordi vi havde 

springdag.  

Næste dato er svær at finde. Den 10 og 11 september.  

4. Medlemstal 

Nogen af 60 stykker 

5. Juniorudvalg 

Vi har ikke noget juniorudvalg. Jo skulle være formand for dette men der sker desværre ikke så meget. Hun har 

meget lidt tid til dette. Forslag til Jo, at hun holder det torsdag aften i forbindelse med holdundervisning. Heidi 

snakker med Jo. 

6. Nyhedsbrev 

Burde været udsendt i starten af april måned. Det kommer ud her i starten af maj måned. Kommer efter 

springdagen. 

SCH push plus finalen. 

7. Næste arrangement 



Der er bevægelsesmesse i Kalundborg samme weekend som St Hestedagscup finale i Roskilde. Vi skal været 

repræsenteret i Kalundborg. Vi prøver om vi kan få et par voksne som kan stå for det. Der skal være et par heste 

og et par trækkere og kan give en tur på hesten. 

Springdagen er næste arrangement. 

Vi mødes kl. 08.00 på skolen. 

8. opfølgning på punkter fra sidst 

8a; 

Lone beretter om opgaver. Der skal uddelegeres opgaver fremadrettet. Hun har for mange opgaver. 

Sponsorer til St Hestedags Cup finale skal der arbejdes på. Det vi havde sidste år. Føtex i Roskilde leverede 

blomster. Ringer vi i god tid kan hun godt bestille blomster til os. Absolut Horze skal evt give godbider. 

Viskinge Sadelmager har lavet gavekort. Denni laver også gavekort. 

Normal donerede vandflaske og snakbar. Den Grønne Hest skal også kontaktes. Vi skal have fat i Winthers og 

Lundemøllen. 

Alle får en goodiebag. 40 poser skal vi bruge. Der bliver taget kontakt til de forskellige virksomheder om 

sponsorater. 

9. næste møde 

Onsdag den 8 eller 15 juni.  

10. Eventuelt 

Til næste år skal der være arbejdsdag være i starten af april måned.  

- Der er ønske om en dør til ridehallen. Døren skal placeres på siden af hallen til voksne og andre som ønsker at 
komme ind under undervisning. Der er generende at den store skydedør går op og i hele tiden, det er til gene for 
hestene. Louise’s Far kan evt bidrage til, at denne dør sættes i.  

- I forbindelse med vores arrangementer er der tale om, at vi skal til at sætte et gebyr for deltagelse på. Andre 
steder koster det at deltage. Vi har dog vendt sagen og mener, at disse 2 arrangementer vi har om året Fastelavn 
og Juleklip skal være gratis som led af kontingent betaling. Men det ligger til overvejelse. 

- Samarbejde med Raklev Dagli brugs – Lone har aftalt et møde med brugsuddeler Jan, hvor der skal snakkes om 

samarbejde og oprettelse af konto. 

- Café Hestesko – renovering af hestetrailer - Vi har indkøbt en hestetrailer som skal bygges om til Café Hestesko. 

Vi talte omkring placering af denne Café og forslog at denne trailer blev sat op ved siden af udestuen på huset 

nær toiletterne. Der er fast bund med sten. På sigt vil vi gerne have en hytte/skur som kan bygges om til Café. 

- Forretningsordenen skal gennemgås og eventuelt redigeres – er ved hæftet indkaldelsen – udsat til næste møde. 

- Førstehjælpskasse osv. i stalden – Der er foreslået en abonnementsordning på førstehjælpskasse fra Falck. Det 
koster kr. 524 om året hvor der er gratis opfyldning. Jo undersøger om Brandvæsnet i Kalundborg kunne donere 
denne, da vi har et samarbejde med dem. 

- Sikkerhedsregler skal gennemgås og eventuelt redigeres og så skal de hænges op i stalden – Anja laver et udkast 

til opdaterede sikkerhedsregler, samt beredskabsplan. 

- Rideskoleskilt til enden af Kallerup Bakkevej – Anja søger om dette hos Kalundborg Kommune.  

- Instagram profil liste – sociale medier imellem de unge mennesker blev drøftet. 

- Lodsedler – Vi skal sælge lodsedler for at tjene penge til klubben – Jo står for dette. 



- Forlængelse af ridehus – dette er ikke en mulighed. Vi skal fokusere på at få gjort vores ridebane 

helårsanvendelig. 

- Der blev på generalforsamlingen foreslået at vi kunne udleje ridehus – det er før udbudt, men ikke blevet 

benyttet 

- Der skal overvejes en ringridderdag til efteråret.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


