
Rebild Sportsrideklub – Bestyrelsesmøde - Dato: 09-11-2022 - Kl. 19.00 

Tilstede: Charlotte Kjær, Henriette Frølund Lyngberg, Klaus Holm, Annemarie Schmidt, Christina Buhl, Helle 
Christensen og Mette Langley (ref.) 

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde 
a. Vi afventer – i løbet af ugens løb 

2. Meddelelse fra Formanden 
a. Julegaver til ansatte HC køber ind. 

3. Økonomi 
a. Saldobalance/kvartalsoversigt – udsendt 

a. Gennemgået 
b. Snak om udgiften til EL 

a. Vi skal have kigget på optimering af elforbrug – vi får et tilbud på LED-lys i stalden. 
b. Vi justerer prisen for vask til solariet til 40 kr. Det er meget vigtigt at der betales 

ved hver vask. Der hænges en seddel op, hvor man skal skriver sig på, når man 
bruger vaskemaskine/solariet. 

c. Lokaletilskud – vi har søgt for 81.500 kr. Foruden de normale udgifter har vi søgt til 
reparation af huller i taget i ridehallen, opfyldning af ridehusbund og reparation af døre og 
vinduer ved toiletterne.  

4. Status Daglig leder 
a. Rottesituation – rottefængeren har været på besøg. Vi har et problem, men vi gør det 

rigtige med rydde bag ved udeboksene. Vi skal have fjernet det sidste ved laden. Evt. en 
ekstra fælde op.  

b. Beholdning af: 
a. Easy strø – 5 paller er ved en fejl leveret til os – vi beholder dem efter aftale med 

DLG 
b. Nice bedding – 2 paller tilbage. Jørgen Ib vil gerne have dem retur – Klaus finder ud 

af, hvordan det kommer retur. 
c. Foder: Body Boost – måske kan det sidste bruges til elevhestene? Klaus undersøger 

c. Ridehusbund – Skibby vil komme i næste uge og fylde bunden op. 
d. Køkkenprojekt – vi har fået et tilbud. Klaus får tilbuddet udspecificeret – og fremsender det 

efterfølgende til bestyrelsen. Vi skal indsende 2 tilbud til kommunen. AMS indhenter også 
et tilbud, så vi kan sammenligne.  

e. Klaus taler med de andre undervisere om at huske eleverne på at rydde lort op og rydde 
bomme osv. op efter sig selv. Klaus skriver ud på facebook. 

5. Rapport fra udvalgene – udsættes til næste møde 
a. Forretningsudvalg  
b. Staldudvalget 
c. Stævneudvalget 
d. Juniorudvalg 
e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
f. Elevskoleudvalg 

6. Henvendelse fra opstaldere 
a. Henvendelse fra en mor i elevskolen – vedr. nogle af elevhestenes hove, der trænger til 

beskæring. Klaus finder en løsning. 
b. En henvendelse udefra – pris på ridebanekort til flere heste. CH svarer.  



7. Evt. 
a. Prioriteringer af opgaver (CK) 

a. Udskydes 
b. Orientering fra møde med ridecenter (CK) 

a. Udskydes 
c. Status på køkkenprojekt (CK) 

a. Gennemgået under pkt. 4 
d. Beskrivelse og opgaver for udvalg (HC) 

a. Udskydes til et ekstraordinært møde d. 26.11 kl. 15.00 
e. Rotte situation (HC) 

a. Gennemgået under pkt. 4 
f. Mulighed for leje af stævneboks om vinteren (CB) 

a. Mulighed for at leje 2 bokse i forlængelse af udeboksene. 1 kunne udlejes til privat, 
så vi har en ekstra til sygeboks. Vi skal undersøge prisen og om der er noget juridisk 
til hinder for det 

g. Stævnemedlemskab (CB) 
a. Udsat 

h. Easy strø/Booster/Nice bedding – beholding (AMS) 
a. Gennemgået under pkt. 4 

i. Ridebanebund -status (AMS) 
a. Gennemgået under pkt. 4 

j. Udendørs vandkopper (AMS) 
a. Klaus følger op med Katrine vedr. hendes forslag til dette. 

k. Udendørsridebane – garanti (AMS) 
a. CK undersøger historikken omkring bund og garanti  

l. Lort i ridehus efter uv (AMS) 
a. Gennemgået under pkt. 4 

m. Ride med grime i ridehus? (AMS) 
a. Bestyrelsen var enige om, at man må ikke ride i grime uden træktove 
b. Generelt skal vi lære at respekterer hinanden i ridesituationen. Det er ok at sige fra 

overfor rideopførsel, der gør én utryg eller som virker uansvarligt.  
c. Klaus og Helle opdaterer ridehusreglerne – som kan drøftes på næste 

bestyrelsesmøde og præsenteret på næste staldmøde 
d. Vi tager spørgsmålet omkring at ride i grime på næste møde. 

n. Brug af faciliteter af ikke-opstaldet hest (AMS) 
a. Drøfter det nærmere på næste møde 

o. Kurser (AMS) 
a. Intet til referat 

p. Inspiration af energiopteringsprojekt (ML) 
a. ML sender mail omkring hvad Aalborg Golfklub har gjort for at optimere deres 

energiforbrug. 
q. Løsdrift for opstaldere (ML) 

a. Udsat til næste møde 

Punkter til næste møde: 

 Regler for brug af klubbens faciliteter for udefrakommende + Skal vi have katte i stalden? 



Rebild Sportsrideklub – Bestyrelsesmøde - Dato: 10-10-2022 - Kl. 19.00 

Til stede: Anne Marie Schmith (AM), Henriette Frølund Lyngberg (HFL), Helle Christensen (HC), Charlotte 
Kjær (CK), Klaus Holm (KH), Christina Buhl (CB), Mette Langley (ML, referent) 

Afbud: Jannie Guldmand Bak (JGB) 
 

8. Godkendelse af ref. fra sidste møde 
a. Vi afventer 

9. godkendelse af ref. fra staldmøde 
a. Vi afventer. Det blev aftalt, at eventuelle rettelser til referaterne kan indgives skriftligt i 

Word med track changes eller som kommentar på Facebook. 
10. Meddelelse fra Formanden 

a. Intet at berette ud over de punkter, der er sat på dagsordenen.  
11. Status fra staldmedarbejder fra Formanden 

a. Punktet udgår, idet Klaus fremadrettet sørger for status fra staldmedarbejderne.   
12. Status fra daglig leder  

a. Laden er blevet renoveret og nogle af de gamle skillerum er blevet sat op i modsatte side. 
På den måde kan alle de elevheste, der skal bruges, komme ind på samme tid. Det sidste, 
der mangler, er at lave en inddeling, således at tørt hø, halm og wrap holdes adskilt. 

b. Der er desuden indkøbt en pallereol, der bliver leveret snarest. Den skal bruges til at lave 
en mere optimal opbevaring i laden. Samtidig kan vi på den måde få foderet væk fra 
jorden. Ifølge rottefængeren er det meget vigtigt, hvis vi vil slippe af med rotterne.  

c. Klaus har et møde med elevunderviserne dagen efter bestyrelsesmødet, hvor de bl.a. kan 
koordinere holdene og se, om der er plads til nogle fra ventelisten.  

d. Der er møde med ridecenterets bestyrelse onsdag den 17. oktober. Her skal status på 
bygninger drøftes, herunder mulighed for medfinansiering af renovering af køkken og 
toiletter.  

e. Klaus har lavet en aftale med en anden leverandør, der kan levere 4 bigbags med 
halmpiller. Klaus undersøger prisforskellen, og om det kan være en mulig fremtidig 
leverandør.   

f. Der er indhentet tilbud ved Skibby til opfyldning af ridehusbunden. Prisen er den samme 
som sidste år. Klaus bestiller. AM vil gerne være til stede, når de leverer det.  

g. Vi har fået leveret grus, som er blevet kørt ud på parkeringspladsen og stierne til foldene. 
Henriette kender én, som hun kan spørge om muligheden for knust asfalt til indkørslen. Der 
er fortsat en del store huller på parkeringspladsen.  

13. Frivillighed/”lønnet” frivillighed (KH) 
a. Det blev drøftet, hvor meget vi kan trække på vores frivillige. Der er særligt nogle enkelte, 

der ofte hjælper med større praktiske projekter. Det blev foreslået, at opgaverne bliver lagt 
op i plenum enten på tavlen eller på FB, så der måske er flere der kan hjælpe til.   
Det blev desuden aftalt, at klubben godt kan være vært for morgenmad og/eller en øl, når 
vi har hjælperdage.  Opgaven med forplejning kan andre end de sædvanlige ”handy-mans” 
hjælpe til med, og det giver mulighed for, at nogle andre kan melde sig.  

14. Container, transportør (KH) 
a. Klaus foreslog, at vi dropper at åbne transportøren i en prøveperiode henover vinteren. 

Transportøren har ikke behov for pauser, så længe den bliver vedligeholdt tilstrækkeligt. I 
prøveperioden vil der derfor være åbent for transportøren hele tiden. Det kræver dog, at 



der er en plan for vedligeholdelse af transportøren, rengøring af graven og udjævning af 
møg. Klaus laver en plan for rengøring/vedligeholdelse.  
 

15. Juleoptog lørdag. den 3. december. Mette vender tilbage med en plan, og Klaus laver 
Facebookopslag.  
 

16. Henvendelse fra medlemmer  
a. Ingen nye henvendelser siden sidste møde 

17. Funktionsbeskrivelser  
a. Klaus’ funktionsbeskrivelse skal være færdig, før det giver mening at revidere udvalgenes 

funktionsbeskrivelser. Punktet udsættes derfor.  
18. Rapport fra udvalgene 

a. Forretningsudvalg 
CK gennemgår regnskabet på næste møde.  

b. Staldudvalget 
a. Oprydning ved udbokse, hø poser og diverse (HC) 

1. Der er behov for oprydning ude ved udeboksene. Rotterne har lavet hul i 
væggene, og der skal derfor ikke stå høposer og andet på jorden, som 
rotterne kan gemme sig i.  

b. Oprydning foder rum og fodring af kat. Mus og rotter (HC) 
1. Ifg. Rottefængeren må der ikke være løse fodersække på rideskolen eller i 

staldskabene. 
2. Bestyrelsen aftalte, at der maksimalt må hænge3 høposer pr. hest på 

boksen eller hjørnet for udeboksene. 
3. Klaus laver et opslag på FB.  

c. Stævneudvalget 
a. Evaluering af stævner/flere i 2022 (CK) 

1. Evaluering af de stævner vi har haft i 2022. Det blev foreslået, at en eller to 
repræsentanter fra Stævneudvalget deltager på et kommende 
bestyrelsesmøde. CB spørger, om det kunne have interesse.  

2. Hvilke sociale arrangementer skal vi lave til næste år? 
3. Skal vi have noget her resten af året 

a. Juleoptog – ML hører Fritz vedr. hestevogn 
b. Klaus laver opslag og koordinerer  

4. Sponsor af stævnemedlemskab 
a. Bestyrelsen er af flere omgange blevet spurgt, om vi kan give gratis 

medlemskab til opstalderes holdkammerater til holdkonkurrencer 
(som DM i ponydressur eller distriksmesterskab). Det blev drøftet 
på mødet, og der var forskellige vinkler på det. Fordelen er, at det 
giver reklame. Ulempen er, at det stiller ryttere, der ikke har noget 
med klubben at gøre bedre end vores egne ryttere, der betaler for 
medlemskab. Vi tager det op på næste møde. 
Hvem gør hvad - ML hører Løgstør ad i morgen ift. hvordan de gør 
– KH hører Skive ad – CK hører Arden ad – AM hører Frederikshavn 
ad. 

 



d. Juniorudvalg 
a. Ranvør er i gang med at tale med de store juniorer, som har mange gode ideer til 

arrangementer. 
b. AM følger op med Malene vedrørende ryttermærker 
c. Måske en halloween middag. 

 
e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 

a. Strømforbrug (AM) 
1. Noget lys er tændt nærmest hele døgnet. Skulle vi overveje at sætte en 

timer på? 
2. Ventilation – kan den slukkes, når der ikke er behov for den?  
3. Varme? Kan vi spare forskellige steder?  

a. Klaus hører ridecenteret vedr. energiforbedringer 
b. Klaus taler med vedligeholdesesudvalget vedr. andre tiltag 
c. CK og CB koordinerer og laver et opslag på Facebook om, at 

opstalderne fortsat skal være opmærksomme på strømforbruget.  
b. Vinduer i ridehal (HC) 

HC foreslog, at vinduerne bliver dækket af nede ved trailerne, således at hestene 
ikke reagerer så voldsomt på det, når der kommer folk ridende forbi, eller nogen 
henter deres trailer. 
KH sagde, at han ikke tror, at afdækning af vinduer afhjælper problemet.   

c. Hegn omkring ridehus (CK) 
1. Formålet med at tage hegnet ned er, at det giver mulighed for at ride den 

vej, så man kan ride i skoven uden at skulle ride ud til vejen. Det er okay at 
tage hegnet/tråd ind til traileren ned efter udlukning. Hegnet skal dog være 
på, når der ikke tages heste ud/ind på de bagerste folde. 

d. Vinterklar (CK) 
1. Vandet til udeboksene skulle gerne være i orden, således det ikke skulle 

fryse til. 
f. Elevskoleudvalg 

a. Der er ikke andet nyt, end det Klaus berettede under sit punkt.  
 

19. Evt.  
a. Næste møde onsdag d. 9 november kl. 19.00 

  



Rebild Sportsrideklub – Bestyrelsesmøde - Dato: 12-09-2022 - Kl. 19.00 

Til stede: Henriette Frølund Lyngberg, Helle Christensen, Anne Marie Schmith, Charlotte Kjær, Klaus Holm, 
Christina Buhl (referent) 

Afbud: Mette Langley, Jannie Guldmand Bak  

20. Meddelelse fra Formanden (10 minutter) 
Klaus er startet som daglig leder medio august. Hans første indsatsområde har været elevskolen, 
hvor han bl.a. har afholdt møde med underviserne for at få en status på elevhestene. Formålet er 
at få alle elevhestene i spil i undervisningen. I samarbejde med underviserne har han derfor 
arbejdet med at få Wyn integreret i undervisningen. 
 

21. Hvornår er det ok at hjælpe hinanden og hvornår er det ikke (AM – 10 minutter) 
Bestyrelsen drøfter dette punkt, fordi det indgår i Klaus’ kontrakt, at hverken opstaldere eller andre 
medlemmer må medbringe undervisere udefra. Det er udelukkende Klaus og Tanja, der varetager 
privatundervisningen i klubben fremadrettet På den baggrund er det vigtigt at få defineret, hvornår 
der er tale om undervisning, og hvornår man blot hjælper hinanden.  
Der var enighed i bestyrelsen om, at det altid er okay at hjælpe hinanden, og at det er vigtigt for 
klubbens holdånd. 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at undervisning er:  
1) Når det er mere end 10 minutter til et kvarter 
2) Når det sker kontinuerligt  
3) Når man modtager honorering for det  

Hvis man som opstalder er i tvivl om definitionen, kan man spørge Klaus.  

22. Status fra juniorudvalg (AM – 10 minutter)  
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at mulighederne for at afholde ridemærkeundervisning skulle 
undersøges. Malene har undersøgt det, og har fundet frem til et alternativ til Dansk Rideforbunds 
ridemærker, der har fokus på HEP-principperne (yderligere information kan f.eks. findes her: 
https://skovly-ridecenter.dk/hep-principper/)  
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved henholdsvis HEP og Dansk Rideforbunds ridemærker. 
Konklusionen blev, at Malene sammen med Juniorudvalget skal gå videre med at afklare 
mulighederne, hvorefter deres forslag skal fremlægges for bestyrelsen. 
  

23. Hjælp til forefaldende arbejde (AM – 10 minutter)  
Klubben er blevet kontaktet af en person, der godt kunne tænke sig at hjælpe i stalden. Klaus tager 
kontakt til vedkommende.  
 

24. Dagsorden til staldmøde (CK – 15 minutter) 
Bestyrelsen blev enige om følgende dagsorden til staldmødet, der afholdes den 21. september 
2022:  
- Klaus’ funktionsbeskrivelse 
- Præsentation af og status fra daglig leder 

o Præsentation af projekt ”orden i stalden”  
- Orientering om arbejdsdag 



o Drøftelse af, hvordan vi håndterer det, når en opstalder er forhindret i at deltage i 
arbejdsdag  

- Orientering om arbejde med ny opstaldningskontrakt 
- Præsentere regler og plan for håndtering af smitsomme sygdomme 
- Ridning i byen og efterladenskaber på cykelstier  
- Undervisning og hjælp  
- Fold i weekenderne: løsninger med heste, der står alene.  
 
Når dagsordenen med bestyrelsens punkter sendes ud til opstalderne, får de mulighed for at 
komme med input til dagsordenen.  
 

25. Ridning i byen og efterladenskaber på cykelstier (HC – 10 minutter) 
Bestyrelsen og Klaus drøftede retningslinjer for god opførsel, når vores ryttere rider ved vejen.  
Der blev aftalt følgende retningslinjer:  

- Rides der, på stisystemet i byen, foregår det i skridt 
- Der må gerne traves og galoperes, hvis man rider rundt om Juelstrup Sø 
- Såfremt man rider ud i mørke, skal man have lys og reflekser på i overensstemmelse 

med færdselslovens bestemmelser. 
- Husk at fjerne gødning fra cykelstierne.   

Der bliver orienteret om retningslinjerne på staldmødet.   

26. Henvendelse fra medlemmer (10 minutter) 
a. Forespørgsel fra opstalder om indluk i weekenden  

Der er en opstalder, der har henvendt sig, fordi reglen om, at ingen heste skal stå ude alene, ikke 
altid bliver overholdt. Bestyrelsen aftalte, at punktet tages med på staldmødet. Her kan vi også tage 
en drøftelse af, hvordan problemet bedst løses.  

b. Henvendelse vedrørende oftere harvning af ridehus 
Ridehallen køres hver dag i hverdagene. Klaus kigger sammen med Katrine på, om det er mere 
optimalt at gøre det senere på dagen, således at banen er ordnet umiddelbart inden elevskole og 
privatryttere rykker ind.   

c. Spørgsmål til undervisere udefra  
Se punkt 2. Klubbens ryttere må selvfølgelig fortsat gerne køre ud til undervisning.  
 

27. Funktionsbeskrivelser (15 minutter) 
Udsættes til næste møde.  
 

28. Retningslinjer for syge og nyankomne heste (10 minutter)  
Der er kun foretaget enkelte rettelser siden sidste drøftelse. Det handler om, at organiseringen er 
ændret, fordi der er ansat en daglig leder. Han overtager således mange af de opgaver, der tidligere 
lå ved formand og bestyrelsen.  
Retningslinjerne blev vedtaget, og de bliver præsenteret på næstkommende staldmøde.  

29. Evt.  
a. Punkt til næste bestyrelsesmøde: Hjemmesiden 
b. Der skal afholdes møde med ridecenteret: Klaus tager kontakt med henblik på at finde en 

dato.   



Rebild Sportsrideklub – Bestyrelsesmøde - Dato: 24-08-2022 - Kl. 19.00 

Deltagere: Christina Buhl, Henriette Lyngholm, Charlotte Kjær, Helle Christensen, Anne Marie Schmidt og 
Mette Langley (ref). Fraværende: Jannie Guldmand Bak 

30. Christina fortæller om processen vedr. ansættelsen af daglig leder og den fremtidige dialog og plan, 
frem til næste staldmøde. 

a. Fremadrettet afholder vi bestyrelsesmøde den 2. onsdag hver måned – næste gang er 
onsdag d. 14. september. 

31. Prioritering over opgaver. Bestyrelsen opdeler opgaverne i renoverings-/vedligeholdelsesopgaver 
og fremtidsønsker. Listerne udarbejdes på baggrund af de indkomne ønsker fra medlemmerne.  
Hvert bestyrelsesmedlem vælger de tre vigtigste renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. På 
baggrund af bestyrelsesmedlemmernes tilkendegivelser udarbejdes den endelige prioriteringsliste.   

a. Renoverings/vedligeholdelsesopgaver: 
a. Vandvogn – 1 -1-2 – 1- 1 -1 
b. Frostfri vandkopper i udeboksene 3 – 2 – 3 -2 -1 - 2 
c. Lys på dressurbanen – 3 -3 – 3 – 3 
d. Nyt hegn – 2 – 1 

Klaus og Katrine får til opgave at indhente tilbud på ovennævnte, da prisen kan have betydning for i 
hvilken rækkefølge, de forskellige opgaver kan blive sat i gang.  

Christina, Charlotte og Anne Marie skal have møde med ridecenteret vedrørende muligheden for, 
at de kan finansiere eller give tilskud til nogle af de forbedringsopgaver, som bestyrelsen har 
prioriteret.  

b. Fremtidsønsker 
a. Rør med cirkulation samt flere lukninger 
b. Løsdrift Elevheste 
c. Elevhest 
d. Ridehal m. siddeplads (indendørs) 
e. Køkken 
f. Ny udendørsarena 
g. Nyt ridehus 
h. Nye sadelskabe 
i. Frostfrie vandkopper på folde 
j. Nedgravet vandslange til folde og lade 
k. Varmepumpe til cafe/køkken 

Disse opgaver overdrages til sponsorudvalget.  

32. Anne Marie har en løsning vedr. at få løftet foderplaceringen. Hun drøfter den med Klaus.  

 

  



Rebild Sportsrideklub – Bestyrelsesmøde - Dato: 17-08-2022 - Kl. 19.00 

 

33. Godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Godkendt  
b. Det fremgår af vedtægterne, at referatet skal sendes til kommentering senest 3 dage efter 

bestyrelsesmødet, og at det skal være tilgængeligt på hjemmesiden senest 7 dage efter, at 
bestyrelsesmødet er blevet afviklet. Der kan dog være opfølgningspunkter på næste møde, 
hvorfor bestyrelsen finder det mere hensigtsmæssigt, at der foregår en godkendelse på 
næstkommende bestyrelsesmøde. Det vil dog kræve en vedtægtsændring. CB udarbejder 
forslag til dette.   
 

34. Meddelelse fra Formanden 
a. Proces for ansættelse af daglig leder er godt i gang. Der meldes mere ud i løbet af næste 

uge 
b. Forretningsudvalget har i samarbejde med revisoren udarbejdet et budget for 2023, hvor 

udgiften til en daglig leder er indtænkt. I dette budget indtænker forretningsudvalget, at 
der er normal opstaldning i juli, således at fællesordningen afskaffes.  

35. Økonomi 
a. Gennemgang af halvårsregnskab.  

a. Regnskab gennemgås. Der fremsendes nøgletal  
b. Fokus på wrap og høforbrug, specielt nu hvor priserne stiger. En af daglig leders 

opgaver bliver at have fokus på at reducere omkostningerne til hø og wrap, således 
at vi får god kvalitet til den billigst mulige pris.  

b. Priser på tillægsopgaver 
a. Det skal udspecificeres om prisen er pr stk. eller ydelse og hvilke ydelser, klubben 

skal kunne tilbyde 
b. Derudover skal det udspecificeres at betalingen er pr. løbende måned – Man 

betaler således får en hel måned, selvom man først begynder at benytte sig af 
ydelsen midt i måneden.  

c. CK laver et udkast til en liste over tillægsydelser. Herefter kan bestyrelsen i 
fællesskab tage stilling til prisen for de enkelte ydelser.  

d. CB laver en oversigt sammen med Katrine vedr. tidsforbrug pr. ydelse 
36. Status fra staldmedarbejder fra Formanden 

a. Christina har haft en statussnak med Katrine i forbindelse med opstart efter ferien. 
37. Rapport fra udvalgene 

a. Forretningsudvalg 
a. Der er brugt meget tid på økonomi i udvalget 
b. Der kommer ikke, som varslet, en lille prisstigning i løbet af efteråret 

b. Staldudvalget 
a. Der var en god stemning i sommeren 
b. Folk er rimeligt gode til oprydning 
c. Der er overhørt kedelig sladder i stalden om flere forskellige forhold. Såfremt dette 

fortsætter, vil de enkelte opstaldere, der er involveret, blive indkaldt til samtale 
med bestyrelsen. 

d. Vi har et stort problem med mus og rotter i stalden. 



c. Stævneudvalget 
a. Jannie gennemgår starter til stævnet. Det er meget få starter lige pt. Jannie taler 

med TD vedr. andre klasser  
d. Juniorudvalg 

a. Malene er ved at undersøge mulighederne for ryttermærkeundervisning 
b. Pudsedag/opsadlingsdag er i støbeskeen 
c. Der er en islænderridnings tur til efteråret 

e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
a. Arbejdsdag fredag d. 26. august 
b. Bob skal have ny køler. Mekaniker anbefaler en ny køler frem for at reparerer den. 

Anne Marie finder en pris – og Christina undersøger hvilken dag han kan undværes. 
f. Elevskoleudvalg 

a. Vi er i gang med tilridning af 2 af de heste, vi har lånt. De burde være klar indenfor 
for kort tid. Vi afventer lige den sidste, som har været meget lidt i hænder og har 
en stærk vilje.  

38. Oversigt over igangværende opgaver 
a. Bestyrelsen aftaler at mødes næste onsdag hvor bestyrelsen i fællesskab laver en 

prioriteret liste over forbedringer  
39. Henvendelse fra opstaldere 

a. Der har ikke været nogen henvendelser 
40. Strøelse 

a. Der er ikke kommet så meget gang i halmpilleproduktionen endnu Der går nok en lille 
måned. I stedet kan vi få easystrø, indtil halmpillerne er tilbage. 

41. Optimering af punkter/dagsorden til bestyrelsesmøder 
a. Bestyrelsen arbejder på at afholde bestyrelsesmøder 1 gang om måneden, og møderne 

holdes på max. 3 timer 
b. I forhold til punkter kan der meldes ind hvilke punkter man har: 

a. Tidsforbrug 
b. Om punktet er til drøftelse eller beslutning 

c. Der meldes ind med punkter senest søndag inden mødet 
d. Christina laver en skabelon til referat 

42. Evt. 
a. Henriette undersøger nærmere vedr. en pølsevogn der står ved Jysk Caravan Center. Den 

kan måske bruges som dommertårn.   



Bestyrelsesmøde, Rebild Sportsrideklub den 9. juni 2022 kl. 19.00 
 
 

43. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendelsen foregår jf. vedtægterne ikke på bestyrelsesmøderne.  
 

44. Meddelelse fra Formanden 
Intet til referat  
 

45. Økonomi 
a. Vi skubber kvartalsopfølgningen til næste møde. 

 
46. Status fra staldmedarbejder fra Formanden 

a. Christina tager sit faste møde med Katrine inden sommerferien 
 

47. Rapport fra udvalgene 
a. Forretningsudvalg 

a. Intet til referat 
 

b. Staldudvalget 
a. Intet til referat 

 
c. Stævneudvalget 

a. Status på kommende stævne (JGB - 10 min) 
1. Elevundervisningen torsdag: Stævneudvalget orienterer 

elevskoleunderviseren om, at undervisningen kan foregå på den 
dressurbane, der ligger bagved springbanen.  

2. Katrine ordner baner under stævnet 
3. Vi mangler stadig mange frivillige. Stævneudvalget følger op på 

hjælperlisterne, og elevryttere og deres forældre orienteres om, at der 
mangler hjælpere.  

4. Der er flot tilslutning til C-stævnet. Der er færre tilmeldte end vanligt til 
klubstævnet – især spring om søndagen.  
 

b. Arbejdsdag (AMS) 
1. Der skal opsættes et midlertidigt dommertårn på springbanen. Det kan 

muligvis være dommertårnet fra dressurbanen.  
2. Der skal slås græs, der hvor kommunen ikke gør det. 
3. Springbomme skal males hvide – gerne 10 stk.  
4. Der er desværre mange afbud om lørdagen. Der er derfor et forslag om, at 

der også afholdes arbejdsdag om søndagen. AM laver en oversigt over 
manglende opgaver efter lørdagens arbejdsdag. Disse opgaver kan løses 
søndag. Christina og Charlotte er ansvarlige for søndag. AM melder ud på 
FB. 
  

  



d. Juniorudvalg 
a. Ridelejr for både elevryttere og private ryttere afholdes den d. 1. til 3. juli 

 
e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 

a. Arbejdsdagen er planlagt 
b. Der er bestilt grus til parkeringspladsen, da der er nogle store huller 
c. Flis og sand er ankommet 
d. Ridehusbunden skal køres hver dag  
e. Der kan gøres nogle ting på toiletterne med hylder og maling mv. – det bliver 

formentlig en opgave på arbejdsdagen.  
 

f. Elevskoleudvalg 
a. Stor succes med 3 dage til hest, hvor i alt omkring 30 børn og unge deltog 

(halvdelen lørdag og halvdelen søndag). Det var dog et stort arbejde for de 
involverede og næste år skal det planlægges bedre. Det giver 1000 kr. pr. hest vi 
stiller til rådighed den weekend, så det er en rigtig god indtjening til rideklubben.  
 

48. Oversigt over igangværende opgaver (AMS) 
a. Elevstald 

a. AMS kører videre med det eksisterende tilbud 
b. Sadelskabe 

a. Vi fik desværre ikke midlerne fra DGI-fonden. Det er dog muligt at søge andre 
fonde, der kan finansiere projektet. AMS melder tilbage til håndværkeren at det 
står standby indtil videre. AMS kan kontakte dem på ny, hvis vi får pengene via en 
anden fond.   

c. Køkken 
a. Indgår fortsat på prioriteringslisten. 

 
49. Prioriteringer af kommende opgaver 

a. Gennemgang af de tidligere prioriterede opgaver ”Need-to-have” med et overslag over 
priser på de enkelte opgaver. 

b. Det aftales, at opgaverne skal opstilles i prioriteret rækkefølge på et kommende 
bestyrelsesmøde.  
 

50. Henvendelse fra opstaldere 
a. Ingen henvendelser 

 
51. Bestyrelsesarbejde/driftsopgaver (CK) 

a. Der bliver brugt meget og al for meget tid på driftsarbejde. CK foreslår, at bestyrelsen 
undersøger muligheden for en daglig leder.  

b. Økonomiudvalget vil starte med en stillingsbeskrivelse/jobbeskrivelse og få et overblik over 
økonomien. Ambitionen er, at det kan være klar til næste bestyrelsesmøde.  
 

52. Modtagelse af nye opstaldere (HC - 10 min) 
a. Evaluering – de nye opstaldere melder tilbage, at det fungerer fint med at få 

informationerne, når de ankommer til stalden. Der kan dog med fordel laves noget mere 



målrettet information på hjemmesiden, som evt. kan printes til de nye opstaldere.  
 

53. Eventuelt 
a. Helle foreslår at der indkøbes en magnet til at indsamle sømrester, når hestene har haft 

smed. Henriette taler med Ole om mulighederne for selv at lave én, så vi ikke behøver købe 
én.  

  



Bestyrelsesmøde, Rebild Sportsrideklub den 11. maj 2022 kl. 19.00 
Tilstede: Helle (HC), Anne Marie (AM), Henriette (HL), Charlotte (CK), Christina (CB), Jannie (JB) og Mette 
(ML) (ref.) 

 
54. Godkendelse af referat fra sidste møde 

a. Godkendt med de rettelser, der er indkommet.  
 

55. Meddelelse fra Formanden 
a. Intet til referat  

 
56. Information fra staldmedarbejder 

a. CB holder sit faste månedlige møde med Katrine i næste uge. 
 

57. Regler for håndtering af syge heste 
a. CB har udsendt et oplæg til nye regler, der blev gennemgået. Reglerne blev godkendt med 

få korrekturmæssige rettelser. Opstalderne orienteres om reglerne på det kommende 
staldmøde.  

  
58. Sadelskabe 

a. Priser på materialer stiger i morgen. Bestyrelsen kan desværre ikke igangsætte projektet, 
før vi får en tilbagemelding fra DGI-fonden. Det skyldes, at pengene fra DGI-fonden er 
nødvendige, for at vi har midler til at igangsætte projektet.  
 

59. Rapport fra udvalgene 
a. Juniorudvalg 

Junior udvalget vil lave et ryttermærkekursus for både private og elevskole ryttere. Det 
aftales, at der, sammen med elevudvalget, laves et udkast til staldregler og hvordan dan 
opfører sig samt hvordan man behandler hestene. 
 

60. Henvendelse fra opstaldere 
a. Der har været en forespørgsel om, at bestyrelsen drøfter, om Klaus’ undervisningsplan  

kan komme ud tidligere. Bestyrelsen drøfter det, og henviser til beslutningen der blev 
truffet på Generalforsamlingen om at fastholde fleksibiliteten, men at Klaus melder 
undervisningen ud, så snart det er muligt. 

b. Værdier og ”sladder” i stalden. Bestyrelsen vil understrege, at såfremt der er undring over 
forhold i klubben, skal man som opstalder henvende sig til bestyrelsen. På næstkommende 
staldmøde laver bestyrelsen et oplæg om værdier og opførsel i stalden. 
 

61. Køkkenløsning 
a. Skal vi have et tilbud på et helt nyt køkken eller bare på renovering?  

a. Bestyrelsen aftaler, at et nyt køkken indgår som en prioritering i den samlede 
oversigt over prioriteringer. Klubben har modtaget nogle midler til renovering, og 
der er enighed om, at en form for renovering af køkkenet er et must. Spørgsmålet 
er, om det skal renoveres fuldstændigt, eller om de ting, der er gået i stykker, skal 
udbedres.  
 



62. Adfærdskodeks 
a. Bestyrelsen beslutter at kigge det eksisterende materiale på hjemmesiden igennem og 

drøfte det på næste ordinære møde. 
 

63. Staldmøde  
a. Mandag d. 23. maj kl. 17.00. CB indkalder på Facebook.  

 
64. Eventuelt 

a. HC nævnte, at klubben mangler borde-/bænkesæt. Hun kontakter kommunen med henblik 
på at høre, om de kunne have nogle til overs, der kan istandsættes.  

b. Det blev foreslået, at der opsættes sadelholdere på den bagerste staldgang. Klaus Holm har 
skaffet en kasse med sadelholdere, der blot skal sættes op. 

c. 2 grebe på alle ridebaner. Det besluttes, at HC indkøber.   
d. Der mangler koste med bløde hår. Det undersøges, om der er nogle i containeren/laden, 

inden de indkøbes.  
e. Boks 8 skal renoveres, da nogle af pladerne er i stykker.  
f. Det er et ønske om ventilation i vandet i stalden, så det ikke fryser. Det sættes på 

prioriteringslisten.  
g. Alle skal være bedre til at rydde op efter sig selv. Der er særligt en udfordring med nudler 

og sodavand. Det tages op på næste staldmøde. 
h. Støvring Handel og Erhverv har forespurgt om vi vil stå for ponytræk ture d. 25/5 – ML 

orienterer om, at rideklubben gerne stiller op til dette.  
i. Alle har selv ansvaret for at gennemgå hegnet på deres folde. Det aftales at det bringes op 

på næste staldmøde. 
j. Vi skal i gang med at fjerne engbrandbærer på foldene. CB spørger Lone G. om hun vil stå 

for det. 
k. AM har talt med Peter, vedr. at bore huller til vores nye sadelpladser i laden. Hun har fået 

tilbud, som skal drøftes i bestyrelsen.   
  



Bestyrelsesmøde, Rebild Sportsrideklub den 27. april 2022 kl. 19.00 
Tilstede: Helle (HC), Anne Marie (AM), Henriette (HL), Charlotte (CK), Christina (CB) og Mette (ML) (ref.) 
Fraværende: Jannie (JB) 
 

65. Godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Det seneste referat er fra et bestyrelsesmøde i den afgående bestyrelse. Referatet har 

været sendt til kommentering ved mødedeltagerne. Det betragtes derfor som godkendt og 
lægges på hjemmesiden. 

b. Det blev kort drøftet, hvordan den nye bestyrelse håndterer referaterne. Det vil kræve en 
vedtægtsændring, hvis referaterne skal godkendes på næstkommende møde, da de jf. 
vedtægterne skal offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage efter bestyrelsesmødet er 
blevet afholdt. 

c. Det blev derfor aftalt, at referatet (i overensstemmelse med vedtægterne) skal sendes til 
kommentering i Facebookgruppen senest 3 dage efter mødet er afholdt. Herefter har 
bestyrelsesmedlemmerne 4 dage til at sende deres kommentarer til referatet. Herefter 
betragtes referatet som godkendt. Referatet sendes til Heidi Pugholm, der ligger det på 
hjemmesiden.   
 

66. Konstituering, roller og ansvar 
a. Gennemgang af funktionsbeskrivelserne 

Bestyrelsen vurderer, at det er mere meningsfuldt at lave en fælles prioriteringsliste over 
opgaver, end at hvert udvalg får eget budget. 
 
AM understreger, at det skal være muligt at ændre på prioriteringslisten, hvis f.eks. noget 
går i stykker, eller vi pludselig får akut behov for en ny elevhest. Det er en vigtig pointe, 
som bestyrelsen er enige i. 
  

a. Økonomiudvalget (nystiftet) – CB, CK, HP og Mikkel (revisor). Der bliver afholdt et 
møde vedr. roller/opgaver samt Heidi Pugholms opgaver fremadrettet. Derudover 
er formålet med det nystiftede økonomiudvalg at finde en god og gennemsigtig 
måde at skildre klubbens økonomi på, så det er nemt for opstalderne at 
gennemskue. 

b. Der er enkelte rettelser til funktionsbeskrivelserne – CB retter til. 
c. Der blev stillet forslag om, at Stald- og Foldudvalget lægges sammen. Det blev 

drøftet, og i første omgang fastholdes de som to separate udvalg. Så kan det tages 
op til genovervejelse senere på bestyrelsesåret, når udvalgenes arbejde er kommet 
mere i gang.  

d. Der blev endvidere stillet forslag om at der under Stævneudvalg også er et 
cafeteriaudvalg 

e. Bestyrelsen konstituerer sig således: 
1. Formand: CB 
2. Næstformand: AM 
3. Kasserer: CK 
4. Sekretær: ML 

f. Udvalgsposterne fordeles således: 
1. Økonomiudvalg/Forretningsudvalg: CK og CB 



2. Staldudvalg: HC 
3. Vedligeholdelsesudvalg: AM 
4. Stævne- og cafeterieudvalg: ML, JB (og CB) 
5. Juniorudvalg: AM 
6. Elevskoleudvalg: HL og CB 
7. Foldudvalg: CB 
8. Sponsorudvalg: CK og CB 

 
67. Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer 

a. Tavshedspligt 
a. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt både under og efter deres periode i 

bestyrelsen. Det blev præciseret, at man kun må referere de ting fra 
bestyrelsesmøderne, der fremgår af referaterne. Drøftelserne i bestyrelsen er 
fortrolige. Det blev desuden understreget, at alt omkring personaleforhold er 
fortroligt.  
 

b. Mandat 
a. Indledningsvis var der en drøftelse af, hvor stort et ansvar, der skal placeres i de 

enkelte udvalg. Funktionsbeskrivelserne ligger på nuværende tidspunkt op til, at 
hvert udvalg skal have et budget. 
Det blev drøftet, hvorvidt hvert udvalg skal have eget budget, og om der skal være 
en ”bagatelgrænse”, således at udvalgene kan bruge mindre beløb, uden at det 
kræver godkendelse i bestyrelsen. 
Beslutningen blev, at der igangsættes et kortlægningsarbejde, hvor bestyrelsen 
undersøger, hvilke ønsker til forbedringer, der er hos opstaldere og elevskole. 
Ønskerne drøftes i udvalgene, hvorefter det behandles i bestyrelsen. Bestyrelsen 
får efterfølgende til opgave at sortere og prioritere i ønskerne. På den måde bliver 
det lettere for bestyrelsen at få en klar retning i arbejdet – også med at indhente 
sponsorater/søge fonde. 
 

b. Det blev aftalt, at CB laver sedler og hænger op i stalden og laden samt opslag på 
Facebook, så alle kan komme med deres ønsker/idéer. Ønsker og idéer kan 
sideløbende blive behandlet i udvalgene. Når ønskerne er behandlet i udvalgene og 
der ikke kommer flere idéer ind, indkalder CB til et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde, hvor ønskerne kan blive drøftet.  
Bestyrelsen skal være gode til at indlevere kvitteringer hurtigt til CK, evt. skal vi 
have en mulighed for at scanne kvitteringer direkte ind i et system. Der blev ytret 
ønske om at penge, der bliver ”lagt ud”, bliver ”tilbagebetalt” hurtigt.  
CB understreger, at vi skal forsøge at få fakturaer på mest muligt, så vi undgår 
udlæg. CK laver et oplæg til en simpel arbejdsgang 
 

68. Meddelelse fra Formanden 
a. Der er en ventil på cirkuspladsen, på den sidste fold ud mod vejen, som skal efterses. 

Firmaet har kontaktet bestyrelsen på mail. CB undersøger om de blot kan køre ind på 
folden, eller om noget af hegnet skal fjernes. 
 



69. Status fra staldmedarbejder 
a. Intet – CB har aftalt jf. sidste bestyrelsesmøde at der afholdes månedlige møder og vil 

efterfølgende give feedback på næstkommende bestyrelsesmøde 
 

70. Rapport fra udvalgene 
a. CB sætter en seddel op i stalden og informerer medlemmerne om, at de skal komme med 

deres ønsker. Planen er derefter at, opgaverne bliver prioriteret af den samlede bestyrelse. 
Derefter kan der lægges budget. 

b. Helle efterlyser mere information til elevryttere samt deres forældre i laden. HL orienterer 
om, at der er en Facebookside for elevrytterne og deres forældre, hvor de modtager 
relevant information.   

a. Forretningsudvalg - CB og CK 
Intet til referat 

b. Staldudvalget- HC 
a. AM fortæller, at toilettet er blevet repareret 
b. AM fortæller, at vaskemaskine er i gang med at blive installeret og 

skilt med priser mm. sættes op 
c. HC spørger til solariet. Den tidligere bestyrelse har besluttet, at det 

skal koste 25 kr. at bruge solariet fremadrettet. Information om 
dette kommer på Facebook, og der bliver lavet et skilt med 
mobilepay-oplysninger.  

d. Regler for undervisere der kommer ud fra. Det virker til at flere 
ryttere og undervisere udefra ikke er opmærksomme på, at det 
koster 50 kr. pr. gang, når man får undervisning af en underviser 
udefra.  
CB laver et skriv som kan gives/sendes til dem, det er relevant for. 
Det blev drøftet om, at der skal sættes en postkasse op, hvor man 
kan lægge pengene i, og om der skal hænge en seddel med 
informationen i stalden. 

e. Hø-regler skal udspecificeres 
i. Hvad gælder for hø på fold? 

ii. Hvad gælder for hø i boks? Der skal være op til 
fodervagter/Katrine at vurdere om der er nok hø i boksen 
til, at der ikke skal gives yderligere. CB laver et udkast til 
information til opstaldere. 

f. Sadelskabe 
i. HL siger, at reglerne for skabe skal meldes ud igen, så der 

kun er ét skab pr. hest.   
g. Opbinding af elevhestene ved fodring blev drøftet, da der er 

udfordringer med, at hestene kommer op og slås under fodring. 
Elevskoleudvalget kigger på løsninger.  

h. Rengøringsartikler og toiletpapir: Det er Katrines opgave at 
indkøbe, når det mangler.  

2. Christina indkalder til staldmøde 
c. Stævneudvalget – JB og ML 

1. Intet nyt 



d. Sponsorudvalget – CK og CB 
1. Heidi P- og svigerfar vil gerne hjælpe til med fortsat at søge fonde  

e. Juniorudvalg – AM 
1. Intet nyt 

f. Vedligeholdelsesudvalget – AM 
1. HL spørger til rengøring af stald i sommeren. Hvad er formålet? Det har ikke 

nogen fordel ift. bakterier, og alt det vand der kommer til at ligge på gulvet 
efterfølgende bevirker blot, at bunden og høet hurtigere rådner. Hvis det er 
af kosmetiske årsager, burde bestyrelsen i stedet overveje, at få stalden 
malet. Udebokse og rengøring blev drøftet, og der lægges op til at dette 
gøres på en arbejdsdag. 

g. Elevskoleudvalg - HL 
1. Sanne har orlov om mandagen frem til sommeren. Malene tager over i 

perioden.  
2. Bestyrelsen drøfter, om vi skal have et par heste til elevskolen, således vi 

måske kunne have voksenhold og måske også nogle heste som kan lidt 
flere øvelser. Elevskoleudvalget oplever ikke, at der er efterspørgsel efter 
større heste – og de heste, der er indkøbt med større kapacitet, er for 
svære for de elever, vi pt. har i elevskolen. Det er desuden svært at finde 
gode heste til fornuftige penge – f.eks. en frieser på 161, der ikke kan 
nogen øvelser, koster over 60.000 kr. 
  

71. Oversigt over igangværende opgaver 
a. Sadelskabe 

a. Det blev drøftet, om der skal foretages nogle justeringer af demomodellen. 
Bestyrelsen beslutter, at der skal være 2 sadelholdere i hvert skab. Ellers er vi good-
to-go, såfremt vi får finansieringen på plads. Der er søgt om 38 skabe. Vi vil højst 
sandsynligt få svar inden for 14 dage. Når vi får svar, skal bestyrelsen evt. mødes.  
Der er en kort snak om indretning og oprydning på pladsen bag cafeteriet – dette 
skal ordens på en arbejdsdag. 

b. Kathrines opgaver – CB holder møde med hende månedligt, og giver derefter en 
orientering på bestyrelsesmøderne. 

c. Resten af opgaverne på listen gennemgås 
a. Lys ved container – springopvarmning mm.: Vi afventer pt. at elektrikeren har tid -

HP har kontakten. 
b. Ny sti ud til ”skoven”: CB kontakter Camilla Framnes efter aftale.  

 
72. Henvendelse fra opstaldere 

a. Ingen henvendelser  
 

73. Beslutning om bestilling af sadelpladser til laden 
a. Ny farve på pladerne i grå, smartere farve og lyser op.  
b. Tilbud fra Peter om at hjælpe med arbejdet med opsætning af de nye striglepladser.  
c. Det aftales at AM aftaler videre, og bestiller til igangsættelse. CK skal være CC på mails mm.  

 
  



74. Fremadrettet håndtering af nye heste 
a. CB har talt med Lisa om, hvordan vi skal fremadrettet skal modtage nye heste, så vi sikrer 

at vi ikke får syge heste ind i stalden. Der er både behov for retningslinjer for, hvordan vi 
håndterer nye heste, men også retningslinjer for, hvordan vi håndterer heste, der er syge.  

a. CB laver et oplæg, som bestyrelsen kan gennemgå på næste møde 
 

75. Modtagelse af nye opstaldere og afsked med dem, der forlader os 
a. Helle laver et oplæg 

 
76. Køkkenløsning 

a. Skal vi have et tilbud på et helt nyt køkken eller bare på renovering? 
b. Vi har halvdelen af det tilbud vi har fået til renovering af køkkenet (dvs. op til 90.000 kr.) fra 

lokaletilskud. Den nye bestyrelse skal drøfte, om vi skal gå efter at få 90.000 kr. ekstra, så vi 
kan få alle ønsker opfyldt, eller om vi skal gå udelukkende efter at få repareret de ting, som 
bør blive dækket af lokaletilskuddet. Det kan indgå på listen over udviklingsønsker, som 
bestyrelsen skal prioritere.  
 

77. Eventuelt 
a. Hvordan prioriterer vi opgaver og udviklingsønsker 

a. Se tidligere punkter 
b. CB og CK laver udkast til registrering i overensstemmelse med de nye regler om registrering 

af stalde, og heste som er udtaget eller ikke udtaget fra konsum mm. 
c. AM fremviser en spændende plan for ny-indretning af spring opvarmningsbanen. Dette 

vendes med JB og stævneudvalget. Der skal evt. indkøbes materiale til 2 stakitter.  
d. ML finder kontrakt fra AS og sender til HC vedrørende god opførsel i stalden. 

  



Bestyrelsesmøde, Rebild Sportsrideklub den 10. april 2022 
Deltagere: Claus Kjær, Heidi Pugholm, Anne Marie Schmith, Mette Langley, Henriette Frølund Lyngberg, Christina Buhl 
(ref.).  
 

1) Kommunikation og koordinering 
Kommunikation: 
Bestyrelsen drøftede, om bestyrelsens lukkede Facebookgruppe fortsat er den bedste 
kommunikationsform. Det skyldes, at det ind imellem har været svært at få svar på nogle af de opslag, der 
er blevet skrevet. 
Bestyrelsen aftalte, at der bliver sat en deadline for svar. Deadline afhænger af, hvor meget beslutningen 
haster – Men som tommelfingerregel skal bestyrelsesmedlemmerne have tre dage til at tage stilling til 
punktet. Det blev desuden besluttet, at såfremt bestyrelsesmedlemmerne efter tre dage har læst men ikke 
kommenteret på et opslag, betragtes det manglende svar som ”ingen indvendinger/godkendt”. 
Der kan være perioder, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer er optaget af arbejde eller private forhold. 
Der var enighed om, at det er okay at tage en pause fra bestyrelsesarbejdet i kortere perioder, men at det 
er vigtigt at meddele dette til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
 
Koordinering:  
Der har været et par konkrete eksempler på manglende koordinering i bestyrelsen, hvilket har givet nogle 
udfordringer. Det blev derfor aftalt, at den nuværende bestyrelse anbefaler den nye bestyrelse at afholde 
møder hyppigere (f.eks. hver 14. dag) og lave klare aftaler om ansvarsfordeling.  
I den forbindelse udsender Christina funktionsbeskrivelserne for udvalgene i Facebookgruppen forud for 
generalforsamlingen. 
 

2) Møde med kommunen 
Heidi P., Lone Godske og Christina har afholdt møde med forvaltningen på Kultur og Fritidsområdet. Mødet 
var en opfølgning på den dialog, der var i forbindelse med at nogle af foldene blev solgt fra og rideskolen i 
stedet blev tilbudt en del af Cirkuspladsen.  
 
Der er fortsat ikke lavet nye lejekontrakter/brugsaftaler på hverken cirkuspladsen eller det øvrige foldareal. 
Mødedeltagerne fra kommunen fortalte, at de arbejder på at lave brugsaftaler med alle foreninger, men at 
det er en længere proces, da der er tale om mange aftaler. De gav derfor udtryk for, at rideklubben ikke 
behøver være bekymrede over dette. De orienterede om, at forvaltningen kan lave brugsretsaftalerne uden 
involvering af politikerne, hvis aftalerne varer i op til 10 år med opsigelse på op til et år. Repræsentanterne 
fra rideklubben ønsker som udgangspunkt en længere aftale end 10 år, hvorfor mødedeltagerne var enige 
om, at en politisk involvering vil være nødvendig. I drøftelserne om leje/brugsretsaftaler skal bestyrelsen 
lægge vægt på de forbedringer, der er lavet i rideklubben som ny bund i ridehus samt de kommende større 
investeringer som ændring i lade, nye skabe og renovering af køkken.  
 
Lone spurgte til springene ved Juelstrup Sø. Det er dog ikke en proces, som kommunen har været involveret 
i. Forvaltningen kunne dog orientere om, at flere foreninger har snakket om vedligeholdelse samt nye tiltag 
ved Juelstrup Sø.  
 
Køkkenet blev kort drøftet. Forvaltningen har besluttet, at de vil give halvdelen af det billigste tilbud, 
bestyrelsen kan få til nyt køkken. Bestyrelsen skal finde yderligere et tilbud.  
 



Bestyrelsen besluttede at lade det være op til den nye bestyrelse, hvad der skal ske med køkkenet. Skal 
man søge midler til at få foretaget alle ændringerne, eller skal man udelukkende foretage de nødvendige 
ændringer, der kan dækkes ind under vedligehold – og dermed formentlig kan dækkes af lokaletilskuddet.  
 

3) Medarbejdere  
Det blev aftalt, at Christina holder et møde med Katrine og får en status på, hvordan det går, samt laver en 
gennemgang af arbejdsopgaver, nu hvor der kommer andre opgaver hen over foråret og sommeren (vand 
på foldene to gange om ugen samt ordne udendørsbanerne), og hvor vi har ansat Elizabeth. 
Det blev desuden aftalt, at Christina skal drøfte mulighederne for ny vandvogn med Katrine på mødet.  
 

4) Budget 
Budgettet blev godkendt med følgende ændringer, udover de meddelte prisstigninger:  
- Boksreservation stiger fra 800 kr. til 850 kr. pr. måned 
- Tillægsydelser (gamacher på/af, klokker på og af, dækken på/af) stiger fra 150 kr. pr. ydelse til 175 
kr.  
- Ridebanekort stiger fra:  

o 300 kr. til 350 kr. pr. måned, hvis man ikke modtager undervisning 
o Fra 200 til 235 kr. pr. måned, hvis man samtidig modtager undervisning 
o Fra 150 til 175 kr. pr. måned for hest nr. 2, hvis man ikke modtager undervisning   
o Fra 100 til 120 kr. pr. måned for hest nr. 2, hvis man modtager undervisning.  

 
5) Generalforsamling 

De praktiske opgaver i forbindelse med generalforsamlingen blev drøftet, herunder formandens beretning 
og gennemgang af regnskab.   
  



Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 9. marts 2022 
Til stede: Anne Marie Schmidt, Heidi Pugholm, Henriette Lyngberg, Christina Buhl, Mette Langley 
Afbud: Claus Kjær  

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde 
a. Det gør vi sammen med ref. fra dette møde 

2. Revision af regnskab 
a. Ved Mikkel Søndergaard, der er valgt som revisor ved sidste generalforsamling.  

Mikkel foreslår, at regnskabet gennemgås som første punkt på hvert bestyrelsesmøde. På 
den måde får alle i bestyrelsen en større og bedre forståelse for regnskabet og økonomien 
generelt. Forslag om at der laves en skelen mellem en bogholder og en kasserer 
fremadrettet, når den nye bestyrelse konstitueres. 
Christina orienterede om, at der på hvert bestyrelsesmøde bliver afgivet en økonomisk 
rapport, men at bestyrelsen godt kan arbejde på at dokumentere dette i referaterne.  

b. Derudover foreslår Mikkel, at skal der laves en oversigt over indtægt/udgift på de 
forskellige områder – opstaldere, rideskole – rideskole mm. I den forbindelse skal der tages 
stilling til, hvornår måneden lukkes, og hvordan det passer med tidspunktet for 
bestyrelsesmødet.  

c. Skal månedsregnskabet udsendes f.eks. 5 dage før bestyrelsesmøderne, således man har 
mulighed for at forberede sig og følge op. 

d. Skal der ændres i kontoplanen i e-conomics. Afspejler den det, som bestyrelsen gerne vil 
”vide”? Det kan den nye bestyrelse arbejde videre med.  

e. Skal klubben momsfritages? Evt. skal der tages en dialog med ridecenteret vedr. bygningen, 
kan den blive momsfritaget? 

f. Det anbefales, at der laves kontrakt på alle der modtager løn eller vederlag fra klubben. 
g. Det aftales at Mikkel og Heidi sætter sig sammen og gennemgår regnskabet mere i detaljer 

inden generalforsamlingen 
3. Meddelelse fra Formanden 

a. Katrine har ferie i uge 12. Christina tager en snak med Katrine om ønsket ferie og ordner en 
vagtplan. Juniorfodervagterne kan fodre elevhestene. 

4. Status fra staldmedarbejder 
a. Det kører, og det går godt med Elisabeth. Hun fodrer elevhestene og hjælper med at 

trække ind. 
b. Katrine spørger til om elevhestene evt. kunne på frostfrie vandkopper – og måske kigge på 

at alle foldene kan få det på sigt. Heidi supplerede med, at det er et godt projekt at søge 
penge til, da det er veldefineret.  

5. Rapport fra udvalgene 
a. Forretningsudvalg 

i. Svind i halmpiller. Der er lidt usikkerhed i denne måned, da der var en periode, 
hvor der var overlap imellem Heidi og Katrine. Heidi undersøger om der kan sættes 
kamera op. Mette undersøger lovgivningen om dette. 

ii. Indtægt på trailere? Heidi skriver ud til april hvem der har behov for trailer plads, 
hvor an melder tilbage med registreringsnummer på trailerne. Der bør laves lys på 
trailerplads som tænder ved mørkes frembrud 



iii. Periodens resultat tom februar udviser et overskud på 114. t.kr. men dette er inkl. 
lokaletilskud, som skal dække udgifter til og med juni måned. Likviditeten er stadig 
god, og størstedelen af vores debitorer betaler til tiden. 

b. Staldudvalget 
i. Anne Marie vil kigge på evt. andre bundunderlag end Easy Strø og halmpiller. 

Bestyrelsen er enige om, at der ikke er overensstemmelse imellem den mængde, 
som leverandørerne siger, man skal bruge og det faktiske forbrug. Det faktiske 
forbrug er væsentligt større.   

ii. Katrine undersøger et låg til fodervognen 
c. Stævneudvalget 

i. Vandrepokalen er kommet i gang igen. Det er Jannie, der står for det og holder 
regnskab.  

ii. Kunne man evt. lave ”åben springbane”/banetræning hvor der kan købes take-
away i cafeteriet mm. 

iii. Anne Marie undersøger, om der er et dommertårn til salg til springbanen. Det blev 
desuden drøftet, om man fremadrettet skal bruge biler i stedet for dommertårne 
ved dressurbanerne. Det ene dommertårn er dog støbt, så det er ikke lige til at 
fjerne.   

d. Juniorudvalg 
i. Intet nyt 

e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
i. Vi skal have hentet en vaskemaskine i Kongerslev – AM koordinerer   

ii. Skillevægge til laden, til opsadling – vi er ved at undersøge priser mm. 
f. Elevskoleudvalg 

i. Vi overvejer salg af Frønse, således vi har lidt mere likviditet til at købe ny elevhest. 
Frønse har været elevhest i mange år og vil have godt af at få én ejer.  

ii. Skal der være ridelejr i år – evt. første weekend i skolernes sommerferie. 
iii. Henriette vil lave et opslag vedr. elevskolen, da der er plads på flere af holdene og 

igen venteliste 
6. Oversigt over igangværende opgaver 

a. Christina laver en opdatering og lægger det op – således den nye bestyrelse kan gå i gang. 
7. Venteliste og reservation 

a. Regler  
i. Der er talt om at man max. kan reservere en boks i tre måneder til 800 kr. om 

måneden – derefter koster reservationen det samme som opstaldningsprisen for 
en pony. 

ii. Der skal anføres i kontrakten for dem der lejer sig ind at man kan opsiges pr. d. 1. 
eller d.15, således at de, der reserverer boksen kan komme med deres hest enten 
den 1. eller den 15. i måneden.   

iii. Det skal anføres, at såfremt der foreligger en dyrlægeerklæring kan 
reservationsperioden forlænges. 

iv. Status på ventelisten. Der er 8 på listen. 
8. Effektivisering af bestyrelsesmøder 

a. Intet nyt 
9. Henvendelse fra opstaldere 

a. intet 



10. Evt. 
a. Årshjul 

i. Lokaletilskud/Landbrugsstøtte: Heidi sørger for at søge dette.  
ii. Ormekur til katten – Afventer Heidi Klemmensen? 

iii. Service til bobkat – og traktor – Der er styr på traktor. Bobkat skal undersøges.  
b. Praktikant – Elizabeth. 

i. Hun er en hjælp for Katrine, og der er mulighed for at klubben kan ansætte hende 
til et meget lavt beløb. Christina kontakter kommunen vedr. ansættelse af hende 
og undersøger, hvad reglerne for ansættelse er.  

c. Regnskab og budget 
i. Christina og Heidi sender noget ud i forbindelse med Generalforsamlingen. Der skal 

afholdes et særskilt møde i bestyrelsen, hvor budgettet gennemgås og godkendes, 
så det kan blive præsenteret på Generalforsamlingen.  

d. Hø 
i. Henriette taler med Jan om, at vi ønsker at forsætte med at købe ved ham. Dette til 

trods for at høpriserne stiger. Bestyrelsen er dog enige om, at vi er glade for Jan 
som høleverandør, da høet er i orden. Der er endvidere stigninger på hø alle steder 
pga. højere priser på snor og plastik. Det vurderes derfor ikke at være dyrere end 
andre leverandører.   

e. Generalforsamling: Heidi er på valg og ønsker ikke at genopstille, Claus er på valg og det 
skal afklares, om han genopstiller. Christina er på valg og genopstiller. Christina sørger for 
at sende endelig dagsorden ud til generalforsamlingen.  

  



Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 9. februar 2022 
Til stede: Anne Marie Schmidt, Heidi Pugholm, Henriette Lyngberg, Christina Buhl, Mette Langley 
Afbud: Claus Kjær  

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde 
a. Godkendt 

2. Dialog med Borgmester Jesper Greth 
Bestyrelsen gav udtryk for en bekymring på baggrund af kommunalpolitikernes tidligere beslutning 
om at sælge noget af klubbens jord fra, uden at klubben blev involveret i det. Bestyrelsen har 
endnu ikke modtaget en ny lokalplan eller lejekontrakt. Derfor er der fortsat en bekymring for, at 
yderligere af klubbens areal vil blive solgt fra og anvendt til industri 
Jesper vil følge op på den manglende lejekontrakt. Han gav endvidere udtryk for, at politikerne har 
lært af den tidligere sag, og at det er hans klare opfattelse, at det ikke vil ske igen.  
Derefter fulgte en god snak om visionerne med klubben og klubbens fremtid.  
Hvad ønsker vi som klub? Hvad er muligt indenfor de eksisterende rammer. Hvad vil det betyde, 
hvis vi skulle flytte. Hvad tror vi er muligt, og hvad tror vi er det bedste for REB?  

3. Meddelelse fra Formanden 
a. Katrine er kommet godt i gang igen. Hendes arbejdsplan skal gennemgås igen, Christina 

tager en snak med hende.  
b. Vores praktikant Elizabeth, er også kommet godt i gang. Christina skal have møde med 

kommunen igen i næste uge vedr. opstarten og fremtiden. 
c. Vi fik sagt pænt farvel til Peter. 

4. Status fra staldmedarbejder 
a. Elevhestene får foder om dagen ude på folden. 
b. Baneplaner trænger til eftersyn. Tænderne er slidt. Ole kigger på det.  
c. Vandvognens støtteben er skævt, muligt at få det skiftet/kigget på. Katrine undersøger at 

få et nyt. 
d. Katrine vil gerne have en palleløfter til Bob – en bobklo. Hun undersøger en pris. 

5. Rapport fra udvalgene 
a. Forretningsudvalg 

i. Januar er gået. Der kommer en kvartalsrapport efter marts. Derudover skal 
bestyrelsen træffe endelig beslutning om budget for 2022.   

b. Staldudvalget 
i. Afventer til næste møde, da der pt. ikke er en repræsentant i bestyrelsen i 

staldudvalget.  
c. Stævneudvalget 

i. Evt. fastelavnsarrangement. 
ii. Vi har fået et par stævner: Vi har fået et D- stævne i weekenden i uge 24.  

Torsdagen inden, har vi fået et C-stævne i dressur. Vi har fået et C-stævne i spring i 
weekenden uge 34.  

iii. Vi er blevet spurgt om vi vil afholde et forhindringsstævne – både med hest og 
kæpheste. Vi er ved at undersøge hvad det vil indebære – det vil være et godt 
breddearrangement 

d. Juniorudvalg 
i. Intet 

e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 



i. Godt møde med kommunens kontaktperson for lokaletilskud, Camilla Framnes, 
vedr. renovering af køkken. 

ii. Anne Marie har fået 2 forskellige tilbud på sadelskabe. Christina og Heidi kigger på 
hvilke fonde der evt. kunne søges til formålet.    

f. Elevskoleudvalg 
i. Der er passerparter på alle elevhestene 

ii. Juniorfodervagtordningen er kommet godt i gang – stor tilfredshed blandt 
elevskoleforældrene.   

iii. Der arbejdes på et arrangement til fastelavn. 
6. Oversigt over igangværende opgaver 

a. Gennemgang af Katrines arbejdsopgaver – Christina taler med Katrine 
b. 5 års plan over vedligeholdelse opgaver. – Afventer til Claus er tilbage 
c. Lys ved container/LED i stalden - Heidi afventer kontakt Svend/Haverslev EL 
d. Fjerne noget af læhegnet ved cykelstien – vi mangler svar fra kommunen 
e. Tjek af vandkopper – kommer på årshjulet til september/oktober 
f. Sand til rettelse af sygefold – vi afventer 
g. Gennemgå hegn på alle folde – bliver taget på et staldmøde 
h. Boks ”syn” skal følge ventelisten. 
i. Ny vandvogn – Klaus beskriver og Henriette kigger 
j. Foldudvalget har møde i morgen og melder ud vedr. regler og principper mm. 
k. Der skal udarbejdes 3 typer staldkontrakter – En for almindelig opstaldning, en for 

reservation af boks og en for midlertidig opstaldning i en reserveret boks. 
7. Venteliste og reservation 

a. Regler - vi skyder det til næste møde 
8. Effektivisering af bestyrelsesmøder 

a. Vi skyder det til næste møde 
9. Henvendelse fra opstaldere 

a. Forslag om at lægge tidspunkterne for Klaus´ undervisning mere fast. Henriette undersøger 
henvendelsen nærmere, for afklaring. 

10. Evt. 
a. Revision af regnskab 

i. Tager vi på næste møde 
b. Fondsansøgning og nominering til årets lokale sportsudøver og året ildsjæl 

i. Christina sender ind.  
c. Udlevering af halmpiller 

i. Der er afbestilt ”fast” levering 
ii. Katrine står for udlevering af halmpiller fast hver tirsdag. De andre hverdage, kan 

der skrives til Katrine for at få udleveret ekstra. Der opfordres til, at det kun er ved 
absolut nødstilfælde at Katrine kan kontaktes i weekenden, da hun ikke er på 
arbejde. Kontakten skal i så fald gå igennem bestyrelsen.  

d. Generalforsamling 
i. Forslag om tirsdag d. 29. marts gerne med fællesspisning.  

e. Peter 
i. Kan evt. bruges ift. Hegn og andre håndværksmæssige opgaver 

f. Hegnsudvalg 
i. Skal tages på næste staldmøde 



g. Årshjul 
i. Tager vi på næste møde 

h. Faste spring – både på en af de udendørsdressurbaner samt evt. weekenden i hallen. 
Katrine undersøger ønsker fra springrytterne  

i. Nyt staldmøde Christina indkalder til staldmøde i uge 7 

  



Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 12. januar 2022 
Til stede: Anne Marie Schmidt, Heidi Pugholm, Henriette Lyngberg, Marianne Karstenskov, Christina Buhl 
Afbud: Claus Kjær  
 

1. Meddelelse fra Formanden 
Sygemeldt staldmedarbejder: Situationen med sygemeldt staldpersonale blev drøftet. Det er imponerende, at det er 
lykkedes at lægge en plan for ud- og indluk, at få hø kørt ind og ud til elevhestene, at få kørt vand ud samt at få kørt 
bane. Der var dog enighed om, at det tærer på kræfterne hos både opstaldere, fodervagter og bestyrelsen. Det 
betyder også, at færre melder sig til at hjælpe med opgaver, der forbedrer faciliteterne. Bestyrelsen oplever, at der er 
utilfredshed og brok blandt opstalderne i forhold til den nuværende situation. Det blev på den baggrund aftalt, at CB 
skriver en appel på Facebook til opstalderne om, at der er tale om en nødsituation, og at vi er nødt til at hjælpe 
hinanden. 
 
Godkendelse af referater: CB spurgte til, hvornår referaterne kan betragtes som godkendte. I det nuværende setup er 
det primært CB, der kommenterer referaterne. Det blev drøftet, om man skulle forsøge at lave en vedtægtsændring, 
således at referaterne godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Årshjulet: Det blev foreslået, at årshjulet bliver gjort mere detaljeret, således at alle tilbagevendende opgaver fra alle 
udvalg nævnes. Det blev desuden aftalt, at HP lægger årshjulet op på bestyrelsens Facebookside.  
 

2. Status fra staldmedarbejder 
Katrine starter med de arbejdsopgaver, som hun kan holde til og som ikke medfører en risiko for, at skaden bryder op 
igen. Det blev aftalt, at hun fodrer, kører bane og passer elevhestene. Vi fastholder dog planen frem til 1. februar i 
forhold til ind- og udluk.  
Elevhestene: Det blev aftalt, at elevhestene fortsat får det indpakkede hø på foldene. Det blev endvidere aftalt, at der 
skal laves flere høstationer på foldene, således at alle elevhestene har mulighed for at få hø. Der er desuden lavet 
foderstationer på elevhestefoldene, således at elevhestene kan fodres udendørs. 
 

3. Rapport fra udvalgene 
a. Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport 

Den økonomiske rapport blev gennemgået.  
Muligheden for at opdele wrap, foder og hø i regnskabet blev nævnt.  
Der er et overskud på både opstaldere og elevskole i 2021.  
 Konklusionen er, at det er et flot økonomisk resultat trods corona.  
 

b. Staldudvalget 
Marianne har indhentet tilbud på stålskabe. Inkl. moms: 60 x 60 x 190: 36 stk. inkl. Levering: 126.200 kr. Inkl. moms: 
75 x 75 x 190: 144.200 kr.   
Muligheden for igangsættelse af en dukseordning blev drøftet. Alle opstaldere skal deltage i ordningen. Bestyrelsen 
kigger på, hvilke opgaver der skal indgå i en dukseordning.  
 

c. Stævneudvalg  
Intet til referat.  
 

d. Juniorudvalg 
Alexander Helgstrand arrangementet er droppet, da der er manglende tilslutning.  
Der er konflikter blandt børnene. AM orienterer om, at hun har snakket med Klaus Holm om at afvikle et 
forældremøde.  
 
  



e. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
AM nævner, at vedligeholdelsesudvalgets opgaver med fordel kan indskrives i årshjulet. På den måde kan vi 
fremadrettet sikrer, at der f.eks. kommer salt i ridehuset tidligere, således at den ikke fryser til. AM foreslog 
endvidere, at der nedsættes et baneudvalg.  
Der arbejdes på en 5-årsplan for vedligehold- og udvikling af bygninger.  
Endelig orienterer AM om, at Peter gerne fortsat vil hjælpe fremadrettet mod betaling.  
 

f. Elevskoleudvalg  
Der arbejdes på at finde et nyt hjem til Felix. I mellemtiden har rideskolen lånt Love af Marianne Uhrenholt. Såfremt 
den kan gå med i elevskolen, kan vi købe den til en rimelig pris. Derudover har elevskolen lånt Mumi (haflinger) og 
Casper (islænder) i en periode. 
MT orienterer om, at hun trækker sig fra indluk af elevhestene mandag og tirsdag.  
 

4. Oversigt over igangværende opgaver 
CB har udarbejdet en oversigt over igangværende opgaver og bestyrelsen gennemgik opgaverne med henblik på at 
afklare, om nogle af dem kan udsættes samt sikre, at der er sat ansvarlige på de opgaver, der skal udføres nu.  
 

5. Venteliste og reservation 
Heidi gav en status på ventelisten. Der mangler fortsat en afklaring ift. de endelige regler for reservation. Denne del af 
punktet udsættes til næste møde.  
 

6. Effektivisering af bestyrelsesmøder 
Der er enighed i bestyrelsen om, at bestyrelsesmøderne er for lange. Det blev aftalt, at udvalgene skal holde fokus på 
de punkter, der skal træffes beslutning om, og så kan eventuelle orienteringer ske løbende i Facebookgruppen. 
Derudover foreslog CB, at hun holder møder med Katrine hver 14. dag. På den måde deltager hun udelukkende i 
bestyrelsesmøderne, når der skal træffes nogle beslutninger, der er relevante for hendes arbejde AMS inviterer 
bestyrelsen på middag, hvor vi kan snakke om de fremadrettede mål for rideklubben.  
 

7. Henvendelse fra opstaldere 
Henvendelse vedr. manglende halmpiller i juledagene: 
En opstalder har henvendt sig, da bunden i hendes boks blev ødelagt som følge af manglende piller i juledagene. Der 
var blevet udleveret piller (som sædvanligt om tirsdagen), men det var i juledagene ikke muligt at købe ekstra 
halmpiller. Bestyrelsen er enige om, at det var en rigtig ærgerlig situation, som desværre skyldtes en forsinket levering 
fra DLG.  
Henvendelse vedr. beslutningen om, at hestene skal være inde inden mørkets frembrud:  
MK orienterede om henvendelsen, idet et par af opstalderne var uforstående over for beslutningen. Bestyrelsen er 
dog enige om, at beslutningen fastholdes af sikkerhedsmæssige årsager.  
  

8. Eventuelt  
Det blev aftalt, at der skal afholdes et ekstraordinært møde om budgettet.   
CB indkalder til generalforsamling med foreløbig dagsorden og mulighed for at medlemmerne kan fremsende forslag 
til dagsorden. 
Indkøb af toiletpapir: der har været en konsulent ude, der har sendt et tilbud. AM udleverer tilbuddet til 
bestyrelsesmedlemmerne til senere drøftelse. 
 
Næste møde er onsdag d. 9. februar 2022. 


