
BESTYRELSESMØDE Referat 

Tirsdag 15. oktober 2019 i Klubhuset 

KL 18.30 – 22.30 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 

Deltagere: Søren, Anette, Marianne, Lars, Jan, Lone, Helena 

Afbud:  

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Økonomi 

 
Anette er pt. I fuld gang med regnskabet, status d.d.. vores driftskonto har ca. 
22.000dkk og vores byggekredit lyder på ca. 107.000dkk – vi venter fortsat på 
midler fra LAG. 

Mobilepay ændrer betingelser pr. d.d. således der betales månedligt 
abonnement på kr 49, samt kr 0,75 pr. transaktion. Ved arrangementer, hvor 
betaling med Mobilepay er muligt, vil det være en god idé at få folk til 
at ”hæve over” for at begrænse gebyrerne. 
Indtil videre har vi dog modtaget ok indtjening på Mobilepay, så det trods 
gebyrer og månedligt abonnement stadig giver mening at fortsætte med 
denne løsning. 

Spar Nord har informeret om negativ indlånsrente, gældende pr, 13.10.2019, 
for erhvervskonti: der pålægges negativ rente på indlån, uanset indlånets 
størrelse, på kr -0,75% p.a. 

Årlig kontingents opkrævning er sendt ud til medlemmerne via Sporti, der er 
også gjort opmærksomt på dette via klubbens Facebook gruppe. En del har 
allerede betalt. 

3.  
Generalforsamling 2019 

 

 
Bladet skal have information + en leder omkring Generalforsamlingen, som 
afholdes i kantinen på Havredal Praktiske Uddannelser, 07.12.2019. Deadline 
er 25.10.2019! 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Marianne, Anette og Helena – 
alle 3 modtager genvalg. Lone kan desværre ikke fortsætte i bestyrelsen i 
2020, grundet personlige omstændigheder.  

Søren modtager genvalg som Formand. Skulle der være en ildsjæl, som vil 
overtage formandsposten, vil Søren gerne blive i bestyrelsen og hjælpe den 
nye formand godt ind i tingene. Samtidig vil Søren få ansvaret for at stå for 
kontakten med skolen i Havredal. 

Såfremt Marianne skal fortsætte som aktivt deltagende i stævneudvalget, 
kræves det at der kommer 1-2 mere i udvalget, så opgaverne kan deles mere 
ud. Der skal eftersøges nye kræfter til stævneudvalget ved 
generalforsamlingen. 

 



4.  
Kommende 
arrangementer 

 
Herretur og Jon-kursus afholdes den kommende weekend, begge dele lørdag 
19.10.2019. 

Hubertusjagten afholdes søndag 03.11.2019 i Kompedal Plantage (der 
afholdes øvelsestur med Henrik 26.10.2019).  
Henrik har opsat spring i Kompedal og vil på dagen agere Ræv for jagt-ridtet.  
Marianne er forrytter på det ”afslappede” Hubertusridt, hvor mindre øvede 
og de der gerne vil ride lidt langsommere kan være med. Der rides ud fra 
Kompedal lejeren kl. 13.00. Søren snakker med Georg, om han igen i år vil 
være klar med suppen efter ridtet (ankomst 14.30 på dagen) og Søren står for 
at købe suppe/ flútes. (Lone er backup som suppevarmer). Marianne spørger 
Henrik, om han vil lave et skriv om Hubertus til Sporti/ hjemmeside/ 
Facebook. 

Foredrag om Rideangst v. Rikke Ravn afholdes i klubhuset 07.11.2019 kl 19.00. 

Jule-hygge-stævne afholdes traditionen tro i Georg’s ridehal 16.11.2019, 
stævnet er udsolgt. 

Jon-kursus afholdes for sidste gang i 2019 lørdag 30.11.2019 

Generalforsamling afholdes i kantinen på Havredal Praktiske Uddannelser 
lørdag 07.12.2019 og efterfølgende er der julefrokost for de fremmødte. 

Jule-nisse-ridt afholdes som vanligt i Dollerup 22.12.2019 

Juletur årets sidste tur, finder sted 28.12.2019 

5.  
Nyt fra udvalg 

 
Deadline til Nökkvi Nyt 25.10.2019 
Arrangementer 2020: 
Foredrag & Kursusudvalget har allerede planer for starten af 2020; fire gange 
rytter-yoga og foredrag om hestenavne. 

Der er stillet forslag om en sadel-aften, hvor Topreiter kan komme med deres 
sadelbus, dette skal fremlægges for F&K udvalget efter Generalforsamlingen. 

Efterfølgende Kr. Himmelfartsridt 2020 vil Marianne og Henrik arrangere et 
AL4 stævne, på denne måde kan man både deltage i Kr. Himmelfartsridt og 
efterfølgende i stævnet, idet der vil være mulighed for at overnatte i 
Kompedal lejeren imellem de to arrangementer. Marianne og Henrik sørger 
for at lave indbydelse via Sporti, samt at skrive lidt om stævnet til 
hjemmesiden og til Facebook. 

6. 
Evt. 

 
Der skal udarbejdes et regelsæt for brug af hhv. klubhus og ovalbane. 
Marianne laver et udkast til ”Husregler” og Lars til ”Baneregler”. Disse 
diskuteres på næste bestyrelsesmøde. 

Søren efterspørger ”Husregler” for brug af skolens kantine (MED billeder), så 
vi er sikre på, hvordan den skal afleveres efter eks. Generalforsamlingen.  

Anette laver budget over driftsomkostninger til Viborg kommune. 

 


