
Referat bestyrelsesmøde mandag d. 2. oktober kl. 19.00 
Deltagere: Anja, Helle, Lene, Bolette, Sanne, Morten, Dan, Charlotte, Pernille og Linda. 
Afbud: Allan 
 
1. Økonomi og budget v. Lene 
-Lene fortæller at vi ikke har fået 3. og sidste rate af tilskud fra kommunen. Det plejer vi at få i august og da vi på 
forhånd ved at vi bliver trukket pga. mindre tilskud til tilsyn og rengøring, så er det meget svært at lave 
budgetopfølgning og tilpasning for resten af året. Men lønudgifter er som ventet faldet og indtægtsgrundlaget er, også 
som ventet, faldende. Vores likviditet er ramt af at vi mangler tilskud. 
 
2. evaluering sponsorstævne 
-Der er enighed om at der efterhånden er en meget lille opbakning til arrangementet og at det er svært at skaffe 
hjælpere og bidragsydere. 
-Vi overvejer om der evt. hvert andet år skal laves en anden form for setup. MG foreslår et breddestævne. 
-Vi overvejer alle mulighederne til næste møde. 
 
3. Underskriftsindsamling 
- Vi blev gjort opmærksomme på, at et medlem af klubben, på eget initiativ, havde sat gang i en 
underskriftsindsamling. Essensen i denne var nogle punkter, som i dennes øjne var kritiske i forhold til klubben. 
Vedkommende havde ikke i forvejen ulejliget sig med, at kontakte hverken fu eller Morten, omkring disse 
klagepunkter. Af denne grund har vi heller ikke forud for denne underskriftsindsamling haft mulighed for, hverken at 
kommentere eller reagere på disse punkter. 
Der er efterfølgende taget en snak med vedkommende omkring “forretningsgangen” i vores fælles klub. 
Vi betragter det især som problematisk, at nye elevforældre og medlemmer bliver mødt med en så negativ og underlig 
måde at agere på i klubben. Vi vil snarest følge op med et ryttermøde. 
-Det pointeres, at vi i FU til enhver tid er meget åbne for dialog under ordentlige vilkår og at vi selvfølgelig altid står til 
disposition. 
-Bestyrelsen er enige i, at dette ikke er den korrekte måde at gribe problematikker an på og der er enighed om, at der 
bør laves en opfølgende skrivelse eller lignende til medlemmerne. 
 
4. Mentorordning for nye opstaldere/ryttere  
-Vi debatterer hvordan vi bedst for budt nye medlemmer velkommen og hvordan vi får dem fortalt om reglerne (også 
de uskrevne).  
-Vi overvejer om der kan laves en mentorordning.  
-Vi har materiale som uddeles til nye medlemmer. Det skal vi have gennemgået. 
-Pernille foreslår at der laves en video med to do or not to do. Helle kontakter Claus Winther for at se om han kan 
hjælpe. 
-Velkomst på facebook + tavlen til nye opstaldere – Vi bliver enige om at der fremadrettet skal skrives en velkomst til 
alle nye opstaldere (i første omgang) på tavlen og facebook.  
-Juniorudvalget prøver at vende det i forhold til elevskolen. Evt. kan de unge mentorer få et arrangement for hjælpen, 
men der er enighed om at det skal være frivilligt. 
 
5. Hvordan får vi flere inddraget i frivilligheden? 
-Juniorudvalget afholder infomøde for forældre i forhold til introduktion, frivillighed mm.  
-Her foreslås det også at lave en video omkring hjælp til stævnerne. Bolette laver manus. 
-Morten foreslår at vi laver fællesspisning efter stævnet onsdag i efterårsferien. Cafeteriet laver mad.  
-Præmier til dem der hjælper mest i forbindelse med stævnerne. 
-Vi er i bestyrelsen enige om at der mangler hygge på FYR – vi må alle gerne komme med forslag til arrangementer der 
kan skabe hygge og sammenhold. Det behøver ikke være hesterelateret. 
 
6. Kort runden rundt 
-Cafeterieudvalget – ikke noget nyt 
-Junior- datoer  
-Sponsorudvalg – evt. penge til elevhest 
-Materialeudvalg – der mangler personer i udvalget. Evt. samle nogle til nogle arbejdstimer. 



-Sportsudvalg – mangler folk til fremtiden.  
 
7. evt. 
 -Der er enighed om at der bør laves et nyhedsbrev omkring frivillighed. 

 - Dan spørger om der er opbakning til frivillig hjælp til sommerrevy. Skal stille med 8-10 mand. –Vi vurderer at det 

bliver svært at få stor nok tilslutning. 

- Pernille spørger ang. partheste der samtidig deltager i springning. Hvor mange timer må de gå? Det har ikke været et 

problem længe, men nu har der lige været en episode igen. Nu er der ny springtræner og MG tager den med hende. 

- Datoer (der bliver hængt en kalender op med datoer): 

d. 16-18/10 – springstævne 

d. 10-12/11 – dressurstævne 

d. 25/11 – juniorudvalgsarrangement – videoaften 

d. 2/12 – klubmesterskab 

d. 8-10/12 – Juleridelejr 

d. 14/12 – Aften springstævne 

d. 28/12 – kursusdag i springning ved Morten 

d. 9/1 – Aften springstævne 

d. 12-13/1 – Springkursus ved Bo Bak 

d. 13/1 – julefrokost 

d. 26-27/1 – Dressurkursus ved Vibeke Degn 

d. 2-4/2 springstævne 

 

 

 

 

 

 

 


