Referat af bestyrelsesmøde
d. 02.03.20
kl. 18.30-20 i hytten
Afbud: Ingen
Til stede: Ida, Tinna, Bent, Hans, Louise, Lene.
1a: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt kaldet 1b, nemlig
godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
1b: Godkendelse af referat fra generalforsamlingen
Godkendt med følgende rettelser:
Under punkt 7: Der blev ikke valgt ny formand for aktivitetsudvalget på
generalforsamlingen. Formand for dette udvalg findes på førstkommende
aktivitets-udvalgsmøde lørdag den 21/3 kl 10 i Cafeen/Hytten
Under punkt 9: Efternavnet på klubbens revisor, Dorthe, er Ulf Møller.
Ifm gennemgang af referat fra generalforsamlingen sagde Louise, at det var
meningen, at der skulle have stået årstal på de dækkener, som blev givet til
championatvinderne. Louise havde bedt Heri Helsinge om dette, og så først,
at det manglede ved gaveoverrækkelsen. Det blev aftalt, at Lene vil kontakte
championatvinderne 2019 og tilbyde dem at henvende sig til Heri, hvis de
ønsker årstal på. Det burde være gratis, da det var del af den oprindelige
bestilling. (status 5/3 – gjort)
2. Konstituering af den nye bestyrelse
Louise Hellenberg er formand. Ida Henriksen og Tinna Tilde Henriksen er
menige medlemmer. Bent Jensen er kasser. Hans Lassen er næstformand.
Lene Skov Mackintosh er sekretær.
Stine som udgående formand har søgt medlemstilskud fra kommunen, da
deadline er den 1. marts, hvilket vil sige lige oveni formandsskifte.

3. Indhentelse af børneattester

Louise sender de nye medlemmers cpr.nr til Stine mhp børneattest. (status
5/3 – anmodning om indhentelse af børneattest er modtaget i e-boks)
4. Hvem skal i banken og registreres?

De nye bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til klubbens konto, gerne
inden de udgående bestyrelsesmedlemmer lukker deres adgang, således, at
vi ikke risikerer at stå med en periode uden dækning til f.eks. dækning af
gamesudstyr.
Lene skal ringe til Handelsbanken om proceduren. Status 5/3: Lene har ringet
og fået at vide, at de nye medlemmer Tinna, Ida og Lene skal sende scan af
billedlegitimation (pas eller kørekort) til Helle Furbo
(hepe20@handelsbanken.dk). Derudover skal banken modtage referat af
generalforsamling (Lene sender dette) og en anmodning fra formand, Louise,
om at oprette de nye medlemmers adgang til kontoen.
Herefter kan tidligere medlemmer lukke deres adgang til kontoen ned.
Louise undersøger mulighed for at oprette BLIS mobile pay.

5. Status på økonomien/medlemstallet (der er penge i overskud fra
Lyserød Lørdag)
Bent fortalte, at indtægter de sidste to måneder svarer til udgifter til DRF
kontingent og championatgaver
Kun få har indbetalt BLIS medlemskontingent 2020. Ida vil lægge en reminder
op på BLIS´ Facebookside. (status 5/3 – Birgitte og/eller Louise vil sende
rykkere ud pr mail)
Louise fortalte, at der var dukket et kontantoverskud op på 1700,- kr fra
Lyserød Lørdag 2019. Det blev aftalt, at gemme dette til udlæg ifm Lyserød
Lørdag 2020
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Ønsker: Bløde domme, lys på udendørsbanen, spejle på
udendørsbanen

På generalforsamlingen kom følgende ønsker frem:
Lys på udendørsbane:
Det blev diskuteret på bestyrelsesmødet, at der nok ikke er det store
behov… Få rider sent i vinterhalvåret, hvor banen kan være kold og våd…
Der ville sandsynligvis blive brug for en nabohøring… Umiddelbare
vurderer bestyrelsen, at der ikke er det store behov.
Spejle på udendørsbane:
Brugte spejle kan købes fra Nordic Horse Care for 2500,- excl. moms (inkl
moms 3125,-) pr spejl på 3,25 x 2,30 m. Dertil kommer udgifter til
materialer ifm opsætning. Det ville være dejligt at have, men nok lidt dyrt.
Vi ser på det. Ida skriver på facebook for at høre, om der er interesse
for/opbakning til det.
Bløde bomme:
Der blev diskuteret for og imod indkøb af bløde bomme, f.eks. 10 stk af
250,- til bomarbejde, labyrint m.m. Vi aftalte at se, hvor mange af de
5000,- til gamesudstyr, der bruges og så evt. overveje at købe bomme for
resterende midler idet bløde bomme sandsynligvis ville kunne bruges som
startlinjer til gamestræning. En anden mulighed er, at nogle af ridepigerne
selv laver dem i skummadras, voksdug og gaffatape/syning…
Er der styr på webmaster for hjemmesiden?
Trine W. Reich er ny webmaster – Lene sørger for at være bindeled mellem
Trine og bestyrelsen. Lene hører Trine, om hun har fået koderne. (status 5/3
– gjort. Det har hun)
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8 Nyt fra aktivitetsudvalget
Udvalget mødes for første gang den 21/3. Inden da er der booket dommere til
årets to dressurstævner på BLIS, nemlig Kristina Just Henriksen den 1/5 og
Bettina Bergmann til den 12/9, som også er klubmesterskab.
Tinna afventer at høre tilbage fra DRF om ændret dato for sløjfespringstævne
i august.

Er koder til GO videre givet fra Marlene?
Ja, Malene har lavet en skriftlig overlevering til Pernille B. Regningerne fra Go
kommer sandsynligvis til Pernilles mail, og skal videresendes til kasser, Bent
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på ( beje.jensen@gmail.com ) Lene informerer Pernille om dette. (status –
gjort 5/3)
10. Mønturen 2020
Louise fortalte, at der er ved at styr på det. 12-13 overnattende, 12 heste.
Hun opfordrede til, at man tog en dagstur derned lørdag og kørte selv. Den
mulighed står åben også for ikke-tilmeldte.

11 Bluser/jakker med BLIS logo
Ida siger, at der er interesse blandt medlemmerne. Ida vil researche
muligheder/priser til næste møde.
Logoet ligger vist nok i KM Sport i Frederiksværk (status 5/3 – KM er
kontaktet mht om de ligger inde med BLIS’ logo og for et tilbud om hhv. a)
køb af tøj hos dem med logo og b) trykning af logo på fleecebluser, som
Birgitte har på loftet som blev doneret til klubben engang. De mailer til Lene
med svar).

12 Evt

Bent fortalte, at vi fortsat afventer revisorgodkendelse af årsregnskab. Lene
ønskede, at det reviderede regnskab lægges på klubbens hjemmeside
efterfølgende, fordi mange fonde/puljer m.m. vil se det reviderede
årsregnskab ifm ansøgninger om penge. Det blev besluttet, at det reviderede
regnskab gerne må komme på hjemmesiden. Lene sørger for at sende det
videre til Trine, når det haves.
Louise havde på generalforsamlingen tilbudt at holde små kurser i klubben.
På bestyrelsesmødet blev følgende emner diskuteret: Førstehjælp til heste,
som kunne være i ridehuset, hvor en pony/hest kunne bruges i
undervisningen. Dette emne kunne dækkes på en times tid. Andre emner var:
Fodring, mavesår, orm, stofskifte, den gamle hest. Især orm er
årstidsrelevant netop nu. Udefra kommende kunne betale 50,- for deltagelse.
Ida, Tinna og Lene tager den videre i aktivitetsudvalget.
Tinna foreslår en gennemgang af udstyr under halvtag – bomme m.m. Og en
arbejdsdag med oprydning i klubbens udstyr – mhp maling, udsmidning m.m.

Ikke slås stort op, men samle de, der har deres daglige gang i stalden en dag
i påskeferien. Tinna og Lene sætter en seddel op…
Springundervisning – der blev diskuteret formen af dette. Erfaringen i klubben
er, at interessen måske ikke er stor nok til regelmæssig undervisning og i så
fald er en enkelt weekend-undervisnings-session måske bedre. Men vi
prøver, og starter op i påsken ved Mie Raun hver anden lørdag kl 10. Mie vil
give en gratis prøvetime til interesserede. Dette initiativ tages med til
aktivitetsudvalgsmøde af Tinna, Ida og Lene.
Louise har modtaget invitation fra DRF til repræsentantskabsmøde den 18/4 i
Kolding kl. 9-16.30. Hver klub deltage med op til 4 repræsentanter. Oplæg
bl.a.: Veterinære opmærksomhedpunkter, elevskoler, hestehold,
kommunernes forvaltning, Equipe stævnesystem og værktøjer, hvor er
ridesporten i 2030. Herefter repræsentantskabsmøde. Louise sender
invitationen videre til bestyrelsesmedlemmerne. 31/3 er deadline for
tilmelding. Sandsynligvis gratis at deltage.
Tinna koordinerer om/hvis/hvem der vil med fra klubben. Opfordret til at
kontakte Pernille B om hun vil med mhp Equipe.
(Status 5/3 – invitationen er modtaget af bestyrelsesmedlemmerne. Pernille B
kan ikke deltage)
13 Punkter til næste møde, dato og tidspunkt?

Næste møde er mandag den 27/4 (så vi kan vende planlægning af
dressurstævnet først i maj) kl 18.30-20. Klubhuset. Lene tager kage, te kaffe
med. Lene sender indkaldelse ud en uges tid før.
Punkter:
Godkendelse af referatet fra sidst
Godkendelse af dagsordenen
Siden sidst
Nyt fra formanden
Status på økonomien/medlemstallet – herunder revisorgodkendelse af
regnskab samt sammenligning af medlemsliste og
kontingentindbetalinger
6. Opfølgning på bank og børneattest
7. Nyt fra aktivitetsudvalget – herunder nyvalgt formand, ønske emne til
kursus ved Louise, ny dato for sløjfespringstævne
1.
2.
3.
4.
5.

8. Opfølgning på klubtøj, spejle/bløde bomme/gamesudstyr, årstal på
championatdækkener
9. Næste møde – punkter, dato, tidspunkt, kaffe/kage?
10 Evt

