
Referat af bestyrelsesmøde d. 13/10 2018 
  

Fremmødte: Marian Gissel, Marianne Langgaard og Janni Krintel. 

  

Dagsorden: 

1.      Gennemgang af kontrakter 

2.      Sponsorater 

3.      Skabelon til referater 

4.      Bestilling af julekalendere 

5.      Udstyr 

6.      Dato for næste møde 

7.      Evt. 

  

  

1.      Gennemgang af referater 

Udsat på ubestemt tid grundet afbud. Nødvendigt at hele bestyrelsen er samlet. 

  

2.      Sponsorater 

Marianne har forsøgt at sætte sig lidt ind i at søge sponsorater / fonde til klubben. Der er i år ansøgt 
om midler til minispring til børn – i forbindelse med miniridelejr og stævne. Beløbet er bevilget med 
50% hvoraf klubben selv skal afholde de sidste 50%. Springene er købt og taget i brug. 

Der er søgt om førstehjælpskursus til evt. undervisere og andre udvalgte i klubben. Der afventes 
svar. 

Vi arbejder på at søge tilskud til en ny pony til klubben. 

Vi har stadig sponsorskilte hængende i ridehallen fra Egetæpper, HR Offset og HorseWorld. 
Marianne kontakter flere firmaer for mulige nye sponsorer. 

  

3.      Skabelon til referater 

Marianne har lavet et udkast til et beslutningsreferat, så det fremadrettet indeholder de korrekte 
informationer. 

  

4.      Bestilling af julekalendere 

Marian sørger igen i år for at bestille julekalendere. 

  



5.      Udstyr 

Bestyrelsen ønsker alle sadler gennemgået og evt. tilpasset af sadelmager. Hellere forebygge end 
helbrede. Vi har altid ønsket at sætte ponyernes ve og vel højt, derfor dette tiltag. 

Der skal købes ny sadel til Pasco. 

  

6.      Dato for næste møde 

Onsdag den 7/11-18 kl. 18.30. 

Vi vil fremadrettet prøve at booke os ind i Foreningernes Hus. Det koster et lille beløb for kaffe og 
the pr. deltager. Nærmere info om adresse følger. 

  

7.      Evt. 

Who is who skal opdateres så vi kan hænge den op i stalden. Hvem gør hvad? 

Lene har tidligere informeret om, at hun ikke længere ønsker at lave referater og bekræftet det dd, 
hvorfor Marianne overdrages titlen som sekretær. Lene vil herefter fungere som menigt medlem af 
bestyrelsen. 

 


