
Bestyrelsesmøde onsdag 16.2.2022 

 

Tilstede:  

Lone, Anja, Louise, Heidi, og Mette 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

- Referat fra sidste møde er godkendt. 

2. Økonomi 

- Vi har en udfordring med ridebanen som skal udbedres inden opstart for forår og sommersæsonen senest 1 
april. Denne opgave har første prioritet da toplaget skal laves og det koster os mange penge. Der skal søges 
donationer til dette. Anja og Louise sætter sig sammen indenfor den næste uge og laver ansøgninger 

Der skal søges DIF puljen til ridebanen. 

- Regnskab 2021 skal underskrives og sendes til foreningsportalen og banken. Det kommer sammen med 
vedtægterne til at ligge på gården til underskrift. Når dette er gjort, sender Lone det ind. 

3. DRF 

- Forslag til ændring af vedtægter er sendt til DRF - Lone har indberettet vores ændring for vedtægter til DRF, 
afventer tilbagemelding. 

4. Medlemstal 

- Der skal udarbejdes et velkomstbrev til nye medlemmer. Mette laver et udkast til denne velkomstskrivelse. Der 
skal stå lidt om visioner for klubben, praktisk info, forventninger mm. Dette sendes ud med første opkrævning. Vi 
skal spørge Tina om hun vil lave en plakatlignende version 

- Der mangler stadig kontingent betaling fra ca. 1/3 af medlemmerne. Lone sender en rykkerskrivelse ud til dem 
som endnu ikke har betalt. Vi skal overveje, at vi på sigt at sætte gebyr for rykkerskrivelse på. Vi har et lavt 
kontingent og det er rimeligt, at der kommer gebyr på. Dette skal besluttes til næste års generalforsamling og 
ændres i vedtægterne 

5. Juniorudvalg 

- Jo står for dette udvalg. Der skal indkaldes til halvpartsmøde og møde for alle elever. Der skal tales om regler, 
rengøringsplan mm og ønsker fra eleverne.  

- Partreglerne skal opdateres. Det er besluttet at halvparterne skal optjene 10 hjælpertimer om året, samt deltage 
i minimum og 1 arbejdsdag om året. Lone laver en plan og holder regnskab, årets hjælper kåres på 
generalforsamlingen 

- Der er ønske om radio i stalden. Der skal søges et sponsorat til dette hos Stark eller XL byg. En arbejdsradio som 
kan tåle lidt og ikke nemt går i stykker. Evt kan der arrangeres ponytrækning for en ydelse på havnen i Kalundborg 
til indsamling.  

6. Nyhedsbrev 

- Sendes ud 1. april. Fastelavn og dressurdag kommer på. Sidste push for Store Hestedags Cup. 

7. Næste arrangement 

- Fastelavn – der skal skaffes sponsor af tønder, slikposer og fastelavnsboller. Der skal indkøbes kakao og 
flødeskum. Mette søger Føtex om sponsorat af 2 tønder og 30 slikposer.Lone sørger for fastelavnsboller og 
indkøb til dagen. 

-Dressurdag – Der skal laves opslag som hænges op umiddelbart efter fastelavn. Der skal skaffes sponsorgaver og 
der skal handles ind til caféen. Jo går i gang med at pushe dressurdag med det samme og Lone får Tina til at lave 



plakat og opslag til sociale medier. Vi skal have gjort alle opmærksomme på denne dag. Der skal søges 
sponsorgaver til denne dag. Vi har brug for 12 sponsorgaver. 

Jo søger mod Slagelse og spørger forretninger der. Anja spørger Høng Handelscenter og Dyrenes No. 1. Louise 
prøver ind ad mod København. Mette kontakter Kalundborg Dyrehospital, Sonny om dette kan være noget de kan 
give til.  

Vi mødes 14 dage inden og får de sidste detaljer på plads. 

8. opfølgning på punkter fra sidst 

- Lejekontrakt til overtagelse af rideskolens engagement skal gennemgås – Lejekontrakt skal udfærdiges - Anja er i 
gang, når denne ligger færdig, sendes den til folkeoplysningsudvalget. 

9. næste møde 

- Næste møde bliver søndag den 3. april kl. 12.00 på gården 

10. Eventuelt 

- 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.  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


