
V.O.S.K. 

Referat af bestyrelsesmøde 

Onsdag d.07.01.2015 

 

Referat: 

1. Velkomst og gennemgang af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat godkendt. 

3. Formanden har ordet. 

 Formanden har holdt et kaffemøde med Sirid, og hun er meget positiv over 

bestyrelsens tiltag og ideer. Kommunikationen er rigtig god. 

 VVS har set på afløb – og det bliver lavet snarest. 

 Man har fået fat på en lille kontor container, som kan bruges som dommerkontor. 

 Sofie har sagt ja tak til rengøringsjobbet. Med start d. 07.01.2015. 

 Telenor kontaktes for at få et billigere Internet abonnement. 

 Der bør måske ses på kontingentpris for medlemmer under 25 år.   

 Bestyrelses vil se på at få gjort noget ved døren ind til stort ridehus. En handicap 

venlig dør foretrækkes – En  egnet løsning findes ASAP. 

 Der er aftalt møde med Kommunen d. 20. Januar ang. Vinterbølle skoven. 

 Der arbejdes på at få mere plads i det lille ridehus, mhp. At udvide den nuværende 

bane. 

4. Rundering af vores faciliteter. 

 Udarbejdelse af to-do liste.  

 Se vedhæftede liste. – hvor, hvornår tages op på næste bestyrelsesmøde. 

5. Rygepolitik.  

 Der laves en række anviste rygeområder. 

 Når rygeområderne er på plads, laves der et opslag vedr. klubbens nye rygepolitik. 

 Deadline: 01.03.2015 

6. Brug af Klubbens faciliteter (Kurser, Fødselsdage m.m.) 

 Brug af faciliteter til fødselsdage el. private arrangementer skal aftales med 

bestyrelsen. Et hvert bestyrelsesmedlem kan tage beslutning om det er muligt. 

Dog kan man ikke ligge beslag på rytterstuen, da det er en facilitet for alle 

medlemmer. 



 Kurser og betalte arrangementer skal aftales og gennemføres gennem bestyrelsen 

(relevante udvalg) og afholdes som officielt klub arrangement.  

 Skal ridehuset bruges i forbindelse med private arrangement, betales der ridehus 

kort som klubbens medlemmer. 

7. Fastlæggelse af Arrangementer & opgaver i 2015. 

 Indlæg fra de enkelte Sektioner. 

 Aktivitet & Trivsel. 

 Skaffe flere medlemmer. 

 Fastelavn, arrangeres sammen med rideskole udvalget. (Matilde) 

 Louise har søgt om deltagelse i DRF Korrekt dressur d. 20 februar. 

Svar tilgår. 

 Rideskole. 

 Fastelavn, arrangeres sammen Aktivitet & Trivsels udvalget.(Louise) 

 Instruktørmøde – Ultimo januar, primo februar. 

 Kiosk. 

 Fastelavn. 

 To nye personer er med.  

 Stævne. 

 Der afholdes et stævneudvalgsmøde, hvor arbejdsopgaver fordeles. 

 Stævne præmier koordineres med sponser udvalget. 

 DHIF. 

 Til sommer udkommer der en folder med informationer omkring 

DHIF 

 Sponser. 

 Finde sponser gaver til årets stævner. 

 Louise arbejder på at få et spejl mere op i det store ridehus. 

 Bredeaktivitet. 

 Udbyde klubaktiviteter evt. om søndagen  for rideskolen. 

 Bestyrelsen. 

 Der ses på diverse ansættelser, rengøring m.m. 

 Der ses på udformning af kontrakterne.  

 Louise ser på udformning af hjemmeside. 

 Udformning af AKOS 2015(aktionsoversigt) 

 Ultimo Januar, Primo Februar : Instruktørmøde. 

 15. Februar : Fastelavn. 

 18. Februar : Medlemsmøde. 

 20 Februar : Foredrag i korrekt dressurridning. 

 28 Februar – 01 marts : Yoga. 



 13-15. Marts : Dressur kursus. 

 22-23 Marts : D-stævne i dressur & spring. 

 12. April : Arbejdsdag. 

 19. April : Rideskolestævne. 

 24-26 April : Dressur kursus. 

 2-3 Maj : D-Stævne + Klubmesterskab. 

 6-7 Juni : Kursus i spring. 

 21. Juni : Arbejdsdag. 

 24. Juni Skt Hans. 

 27. Juni ; Sommerafslutning. 

 Uge 31 : Ridelejr. 

 8-9 August : C-Stævne i dressur. 

 4-6 September : Kursus i spring. 

 19-20 September : C-stævne i spring med D-Klasser. 

 8. November : Rideskolestævne. 

 11. November : Generalforsamling. 

 29. November : 1. Advents arrangement.  

 18-20 December : Kursus i dressur 

8. Brainstorm fase 2. 

 Tages op på næste møde. 

9. Punkter fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Traktor – Lease, Købe, få, fasthold?  

 Tages op på næste møde. 

 Indkaldelse til instruktørmøde primo 2015. 

 Sofie er i gang, mere tilgår. 

10. Fastsættelse af medlemsmøde. 

 Se AKOS. 

11. Evt. 

 Vej & Park er kontaktet for at få et skilt ved Nyråd Hovedvej. 

12. Næste Bestyrelsesmøde. 

 3. Februar. Hos Lykke & Peter kl. 17:00. 

 

Tak for god ro & orden. 


