
REFERAT BESTYRELSESMØDE 22/6 2021 i KLUBHUSET 
 
Deltagere: 
Fysisk: Søren Møller, Anette Ravn, Anette Andersen (referent) 
Virtuelt: Rikke Ravn, Helena Stoltze 
Afbud: Henrik Gehrt, Marianne Lemming 
 
 

1. Bestyrelsens godkendelse af sidste referat. 
Godkendt 
  

2. Regnskab for afholdte arrangementer. 
 
Hald Ege tur: Deltagergebyret blev brugt til at give lidt forfriskninger til deltagerne efter turen. 
Resterne blev brugt til Kr. himmelfart / sat i klubhuset (øl og vand). 
Kr. Himmelfart: Der var ingen deltagerbetaling til dette arrangement. Der har været udgifter til 
præmier (muleposer), hvor de resterende kan bruges til kommende arrangementer. Desuden 
udgifter til øl, vand og pølser mv, hvor resten bruges ved det kommende stævne. Salg af øl og 
vand for i alt 59,25 kr (kontant og via MP) 
Sommerstævnet gav et overskud på 9252,08 kr – heri indgår dog ikke udgifter til rosetter og 
resterne fra kr. Himmelfart og Hald Ege-tur. 

 
3. Økonomi og medlemsopgørelse. 

 
Vi har modtaget tilskud fra Viborg kommune på 2.737,50 kr og fra OK 2.757 kr. 
Vi har pr dd 183 medlemmer 

 
4. Nyt fra udvalgene 

 
Fondsudvalg: Vi har modtaget nye tilbud på renovering af banen og prisen på stenmel er steget 
voldsomt. Udvalget arbejder videre med at søge økonomisk støtte til banerenoveringsprojektet. 
Bane: Da banen er meget slidt og trænger til en nød-renovering, har Søren fået et tilbud på 18 
m3 stenmel til 8.000 kr ex moms. Det blev besluttet at sige ja til dette, indtil den store 
renovering går i gang – forhåbentlig i 2022.  
Vi kan muligvis købe en vandvogn til vanding af banen, hvilket vil være nødvendigt for at 
forlænge banens levetid. Det er undersøgt, at vi kan få lov til at fylde vognen ved en 
markvandingsboring. Der var enighed om at købe vandvognen, såfremt prisen ikke er ublu. 
Pas-kursus: Det lykkedes at få 4 tilmeldte til Pas-kurset, så det gennemføres den 27/6. 

 
5. Fremtidige arrangementer som bestyrelsen afholder og som skal på hjemmesiden. 

 
Ringridning: Afholdes den 31. juli på banen, med en ridetur inden. Rikke undersøger om Else 
Ravn vil være forrytter. Søren får fat i udstyret, som har været lånt ud, og spørger George, om 
han vil være dommer. Tilmelding via Sporti - Samme pris uanset hvad eller hvor meget man 
deltager i. Anette sørger for opslag på Sporti. 



 
6. Aflønning af hjælpere til stævner 

 
Stævneudvalget har lagt et opslag på Facebook vedr. aflønning af hjælpere til stævner. Det gav 
anledning til lidt debat, bl.a. om der så også skal ske en aflønning, når der skal f.eks. lægges 
stenmel ud på banen, og når klubhuset skal males. Der var enighed om, det er en dårlig idé at 
aflønne frivilligt arbejde. Hjælperne kan i stedet få forplejning og øl/vand og kaffe og kage. Og 
de unge på Havredal skole plejer gerne at ville hjælpe – f.eks. som ledvogter. (det skal dog ikke 
være den samme hele dagen – og der skal være en ”kontaktperson” til dem).  
 
Den bedste måde er nok, at der tages personlig kontakt til nogen af klubbens medlemme, for at 
høre om de vil komme og hjælp med en bestemt opgave i f.eks. 2-3 timer på stævnedagen. 
Flere har efter stævnet tilkendegivet, at de gerne ville have hjulpet, hvis de var blevet spurgt. 
 
Alternativt kan man gøre som i mange andre klubber, nemlig at stævnedeltagerne på forhånd 
informeres om at de får en hjælpetjans på stævnedagen, og at det koster x-kroner ikke at 
påtage sig denne tjans. 
 
Desuden barsler stævneudvalget med en idé om en sponsoraftale, hvor vi selv skal betale en 
del af udgiften.  
 
Da Henrik, som er en del af stævneudvalget, ikke deltog i mødet, blev det besluttet at holde et 
ekstra bestyrelsesmøde, for at kunne få alle synspunkter med i debatten – både om aflønning 
af hjælpere og en evt. sponsoraftale. 
Mødet aftalt til MANDAG DEN 28. JUNI KL. 19 i KUBHUSET 
 

7. Maling af klubhus samt samling af sten på banen. 
 
Samling af sten på banen kan evt. ske en aften i løbet af sommeren – gerne inden stævnet. Og 
forhåbentlig også få lagt et lille lag stenmel, når der findes en god løsning på hvordan det bedst 
kan gøres. Søren melder dato(er) ud. 
 
Maling af klubhus skal ske i løbet at sensommeren. 

 
8. Evt. 

 
Det var intet under dette punkt  
 

 


