
Referat bestyrelsesmødet den 20.01.2020 

 19.30 ved Susanne 

Afbud: Kim - der deltog ingen beriderelever. 

Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt 
 

 

Nyt fra Formanden: 
Alle ansatte har været på kursus i førstehjælp  
Louise og Trine holder et sikkerhedskursus for medlemmer den 22/2  
Vi har i dag haft besøg af Helle Eriksen i forbindelse med certificeringerne - vi har 
et par små ting vi skal have sat på hjemmesiden. Men vi er nu certificeret.  
Forretningsorden er godkendt af bestyrelsen - kan ses på hjemmesiden under 
bestyrelsen 
Stalden er fyldt.  
 

 

Nyt fra Berider: 
 

 

Økonomi - regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning:  
Det ser fornuftigt ud.  

 

Sponsorer:  
Der er sendt regninger ud til vores sponsorer 

 

Elevheste: 
  

 

Poul har ordet: 
Der arbejdes på at finde ud af hvor meget el der skal bruges til landsstævnet 
Der er gang i tribunearbejdet. Der kommer tre vinduer 
Der bliver sat en hylde op på handicaptoilettet til ekstra håndklæder.  
 
 

 
 
 
 

Evaluering af arrangementer: 
Overnatningsarrangement - kæmpe succes  
Julefrokost - hyggeligt arrangement med god tilslutning. Super dejligt at Emma og 
Louise ville stå for det arrangement 
 
  

 
 

Nyt fra Udvalgene: 
Cafeteria: Søger hjælpere - der er ved at være styr på hvad der skal bruges i 
weekenden. Der er blevet gjort rent i cafeteriaet.  
Stævne: Der kommer showklasser til springstævnet. Proportioner til landsstævnet 
er under udarbejdelse. Der er koordinerende D-stævne møde som Tine deltager i. 
Vi er glade for at have fået vores Bededagssstævne igen.   
Medie:  
 

 

Planlægning landsstævne: 
Vi skal være ekstra opmærksom på en toiletvagt (rengøring og håndklæder)  
Der skal opsættes teltstald  

 



Referat bestyrelsesmødet den 20.01.2020 

 19.30 ved Susanne 

 

Kommende arrangementer: 
 
24. - 25. januar klub og elevskolemesterskab (Emma) 
29. januar - elevskolecup(Emma) 
5. -9. februar - elevskolecup(Emma) 
8. februar dressur pony 
22. februar Sikkerhedskursus for medlemmer (Trine og Louise) 
28. februar - 1. marts Spring hest/pony 
27.- 29.  marts B-stævne spring pony 
8. maj (bededagsstævne) Spring/Dressur hest og pony 
24. oktober - Spring hest og pony 
31. oktober - dressur hest 
13. februar 2021 Spring hest og pony 
20. februar 2021 dressur pony med hest fredag. 
 

 

Opfølgning fra sidste møde. 
 

 
 
 

Eventuelt: 
 

 
 
 

Næste møde: 
4. marts 2020 

 

 


