
Bestyrelsesmøde 04.06.2013 

Til stede: Pia, Anette, Krisser, Lene 

Dagsorden 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (Lene) 

- Referatet er godkendt og underskrevet 

 

2. Status på økonomi (Anette) 

- Anette orienterer om økonomien generelt og for elitestævnet 

 

 

3. Siden sidst 

a. Fest den 21/6 

- Invitationene er klar og bliver snarest sendt ud 

b. Årshjulet - eller er det ok? 

- der er ingen ændringer 

c. Fonde søgt. 

- Pia venter svar fra Fionia fond og Spar Nord fond. 

- Anette havde søgt Tuborg Fondet, men fik afslag 

- Vi har snakket om at Nordea fonden skal søges I næste omgang 

d. Andet? 

- Forslag til stævneudvalget: undersøge hvad der er brug for til 

opvarmningsmuligheder ved banen. Komme med et forslag til hvad rytterne ønsker. 

Foreslå skolen at vi vil være med til at finansiere en ny og bedre dressurbane. 

 

4. Nyt fra udvalg: 

a. Aktivitetsudvalg 

- Malou forlader desværre udvalget, da hun flytter. 

b. Stævneudvalg   

- De er allerede på vej videre i planlægningen mod gædingakeppni. 

- Vi skal have flere “små” stævner for bredden. Medlemmerne efterlyser det    

- Endnu ikke nok dommere til auguststævnet 

c. Baneudvalg 

- De store “klap-skilte” skal modificeres. 

- Salt til banen: Pia snakker med Claus om hvor meget der skal til 

- Forslag: banepleje en gang om ugen, en gang hver 14. Dag, måske skolen vil 

hjælpe. 

d. Cafeteriaudvalg 

- Søger aktive hjælpere 

 

5. Referater fra udvalg 

- Referater er ikke nødvendige på nuværende tidpunkt. Vi tager det op igen når vi 

synes det bliver aktuelt 

 



6. Status på hjemmeside (Anette) 

- Pia og anette skal til møde med Morten imorgen og lærer noget om hjemmesiden. 

 

7. Gaver til FM - lodtrækning på banelodder - hvor langt er vi? 

- Lene har skaffet et flot Fákur næsebånd sponsoreret af Teigar Rideudstyr. 

- Katharina har skaffet Pavo foder 

- Katharina snakker med Top Reiter DK 

 

8. Navn på banen 

- Vi modtager gerne forslag 

- Nuværeende navn: Tankefuldbanen i Svendborg 

- Vi tager det op på næste møde 

 

9. Ny projektbeskrivelse – gennemgang 

- Der mangler lidt om fremtidige visioner 

 - Vi tager det op på næste møde 

 

10. Hvilke beføjelser har de enkelte udvalg. 

- Vi taler om det på næste møde 

 

11. Sponsorer der skal søges? Hvad skal vi prøve at søge til? 

- Vi skal have lavet en mappe med de sponsorer vi har søgt og udfald af dette. Det vil 

gøre det lettere når vi søger igen og ved andre.  

- Vi tager det op på næste møde. 

 

12. Forplejning til medhjælpere 

- Vi skal have defineret klart hvad og hvor meget forplejning hjælperne skal have. 

- Det skal være skrifteligt formulertet til hjælpere og cafeteria-personale. 

- Vi tager dette op igen på næste møde. 

 

13. Velkomst til nye medlemmer 

- Vi sender en velkomstbrev med kort over medlemmerne. Vi skal lave en skabelon til 

velkomstbrev.  

- Vi tager dette op igen når brevet er udformet 

- Lene vil gerne stå for at sende brevene 

 

14. Fastsættelse af møder fremover 

- Onsdag d. 26/6 kl. 19.00 i klubhuset 

- Tirsdag d. 20/8 kl. 18.00 i klubhuset 

 

15. Evt. 

- Egeskov marked ønsker at vi stiller med 100 heste den 3. Onsdag I September. 

- Pia tager dette med til mødet med Skeifa Fyn 


