
Indkaldelse og Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 26.maj  
2016 - kl. 19.00 hos  
Michael, Tøltevej 6, 4340 Tølløse 

Tilstede: Nete, Michael, Mogens, Kirsten, Helle, Ann, Susan 

Afbud: Heidi 

Referent: Susan 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt 

2. Info fra formand 

 Opvarmnings banen er ved at blive lavet. Vandet bliver flyttet så vi får  

 vand ved det gl. sekretariat og i klubhuset og hvor det er nu. Banen bliver  

 20 x 40 med et 4 m bredt spor.  

 Henning Christiansen arbejder meget for at vedligeholde vores ovalbane. 

 Han og Nete har fundet en god løsning. Den skulle være blevet rigtig god 
 lige nu.  

 DI har sendt oplysninger om Foreningstilskud (foreningstilskud.dk), vi kan  

 søge. Vi ser på det, men det er tidskrævende at sætte sig ind i.  

 Vi skulle gerne have fået tømt vores aff. container af Max Hansen.  

 Der er en forspørgsel på om vi vil holde Pinsestævne til næste år. Vi  
 overvejer dette og tager det op på planlægnings møde til efteråret.  

  

  

3. Bestyrelsens ve og vel – hvordan sikrer vi, at vi ikke brænder ud 

 Vi skal være obs. på at vi kan klare opgaverne og tiden vi bruger på det. 

 Vi bliver nød til at prioritere opgaverne og være bedre til at inddrage  
 medlemmerne.  

 Vi bliver desværre nød til at lave mere detaljeret hjælper lister til vore 

 arrangementer og have en hjælper tovholder, der kan omfordele opgaverne, 

http://foreningstilskud.dk
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 når folk ikke dukker op.   

  

4. Feedback på træningsstævnet den 10. maj 

• hvordan skal vi fremtidig takle madsituationen/ køkken, kiosk salg 

• Vi må nok have vand og en vask ind i klubhuset hvis vi skal servere mad - 
udfordring mht. afløb. Sandwich skal være indpakket. Deltagerne bliver 
nok nød til at forudbestille sandwich fremover, så vi ikke brænder inde 
med nogle og måske skal vi sælge nogle pølser. Så skal der være lidt 
opmærksomhed på vejret og menuèn.  

• Der blir simpelhent for varmt i sekr. (vi kogte)- vi taler om et vindue 
(Mogens) i gavlen så der kan blive gennemtræk og man kan holde kontakt 
til Speaker og klubhuset. Markise, film (Nete), eller en plade over 
vinduerne for at udelukke solen og genskin i skærmene.  

• Lyden mangler i sekr. -vi spør Jesper Swann om dette kan løses med en 
højtaler.   

• hvordan sikre vi os at vores pc/printer udstyr er i orden  

• Printeren kan ikke tåle at stå - blækket tørrer ud og det virker ikke ved 
stævnet. Vi må have en laser printer. Vi skal også have en ny computer. De 
to gamle kan ikke mere (Susan). 

• hvordan kan vi planlægge, at der ikke er så meget stress omkrig 
stævnestart.  

• Bla. ved at komme før, når det kan lade sig gøre, at udstyret virker og alt 
er printet ud hjemmefra, flere hjælpere fra start til opsætning.  

• planlægning af banepleje  

• Hjælper tjansen halter til stævnerne - desværre bliver ens opgave ikke 
altid løst - Vi må have tidspkt på når den enkelte har opgaver de skal løse. 
Fordeling af opgaver at vi blir færdige med alt og slukker sammen. Vi skal 
have flere tovholdere bla. for hjælperne. Fantastisk med “Runner “ for 
sekretariatet. Overholde aftaler arrangører + deltagere. Deltaljeret 
information til hjælpere.  
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5. Næste arrangement 

• Jubilæumsstævnet – hvor langt er det 

40 år er utrolig flot og det skal fejres ! 

Vi begynder kl.10 med ind-check. Programmet er lagt og afsluttes med 
fest. Hestene må overnatte, hvis ejeren også overnatter evt.i bilen eller i 
telt. Man kan være deltage med eller uden hest og alle opfordres til at 
deltage i festen. Kommer på Sporti snarest.  

Hvilke opgaver skal løses før og på dagen – hvem gør hvad 

Fordeling af opgaver bestyrelsen imellem. 

Indcheck : Michael B.  

Banepleje : Michael, Henning 

Jubii-leder : Helle 

Hjælper Tovholder : Heidi Montan ?   

Køkken : Mogens, Ann D. 

Fest overblik : Louise Hoffbeck ? Nete, Kirsten  

Runner : ?  

Ønsker vi butikker at komme den dag, har forespørgsel fra ”Katla” – skal vi 
lave byttemarked for medlemmerne ? 

Vi siger god for at der vil spørges 2 butikker der kan sælge udstyr til 
jubilæums priser ! og der vil være mulighed for bytte marked med-
lemmerne imellem.  

Klubben yder tilskud til denne dag.    

• Træningsstævne Gædinga Keppni, 17. august  

Hvilke opgaver skal løses før og på dagen – hvem gør hvad 

Styr på 3 dommere. Klasserne bliver: Børne, C, B, A flok.   

Nete (evt.Susan, Emilie, Heidi) vil sætte sig mere ind i Gædingea 
opsætning i ICE test.  



Indkaldelse og Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 26.maj  
2016 - kl. 19.00 hos  
Michael, Tøltevej 6, 4340 Tølløse 

6.  Udlån af banen - vi skal have nogle faste regler for det.  

• Herunder udlån af klubhus og banepleje 

• Det kræver noget oprydning og bane pleje bagefter, vi lige skal have tænkt 
på. 

• Pris??  

 Vi tager dette op på næste møde i august. 

7. Nye datoer for møder 

 onsdag 10 august kl. 18.30 i Klubhuset.  

8.     evt.  

 Orientering af Fite-Trec dagen  

 Synlighed i medierne møde om dette d. 8 juni 2016  i det gamle  
 Venstreblads lokaler. Det kunne være fint hvis vi kunne promoveres mere i 
 medierne.  

9. Økonomi 

 DI har fået deres kontigent på 6400 kr baseret på medlems tallet.  

 Vi har 206 medlemmer lige nu.  

  


