
Bestyrelsesmøde d. 22/9-18 
 

Dagsorden 

 
1. Introduktion  

2. Tidligere bestyrelse  

3. Intern og ekstern kommunikation  

4. Fordeling af poster  

5. Jørgen  

6. Sigrid  

7. Forventningsafstemning ift. arbejdsindsats  

8. Planlægning fremadrettet af bestyrelsesmøder (datoer og tider) 

9. Vedtægter skal gennemgås  

10. evt.  

 

1) Alle præsenterer sig.  

2) Jesper overleverer fra tidlige bestyrelse(r).  

3) Intern kommunikation: Sissi – enighed om kommunikation indbyrdes og til medlemmer. 

Deadline for hvornår vi skal svare senest. Hovedkommunikation skal ske på møder fremfor 

at stå til rådighed 24/7. Hvor meget skal vi være til rådighed for medlemmer?  

Vedtægter siger at vi skal afholde 6 bestyrelsesmøder årligt.  

Træffetider om måneden. Forskellige repræsentanter så folk ved, hvem de skal kontakte.   

Dropboks som oprettet under Peter skal vi have adgang til. Facebook gruppe/side – VOSK 

Crew lukker. Facebook er en uhensigtsmæssig ift. data loven. Forskel på om det er en 

gruppe eller en side på Facebook – juridisk vurdering. Vi fortsætter på næste møde.  

4) Formand: Jesper, tager sig af at sætte sig ind i de kontraktuelle forhold.  

Næstformand: Sissi 

Sekretær: Laila 

Kasserer: Liv (Caroline)  

Hjemmeside ansv.: Lone og Stella  



Rideskolekoordinator: Sissi  

Kontakt til ride-fysioterapien, harve, rengøringen og serviceaftale: Laila  

 

5) Jørgen er ankommet. Tredeling ml. hallerne, Sigrid og VOSK. Hallerne afregner med Sigrid, 

VOSK har en lejekontrakt med hallerne. Sissi tilføjer hvad hun har skrevet. To typer tilskud: 

lokaletilskud og medlems tilskud (18 og 24 år).  Ridehuskort: 20% mindre indtægter pga. 

manglende ridehuskort, forskellige tiltag. Manglende betalinger på klubmodul. Jørgen 

afregner med Sigrid ift. tømning af samletank og vandaflæsning. Jørgen gennemgår 

økonomien. Bestyrelsen underskriver fuldmagt. Jesper kontakter distrikt 5 – kontakter 

Louise. Oplysninger skal rettes asap via Jørgen, så snart poster konstitueres. Sissi 

formidler videre til Jørgen. Jørgen indhenter børneattester og retter oplysninger til 

foreningsportalen. Ved spørgsmål rettes kontakt til Jørgen via mail, som forefindes på 

hjemmesiden.  

6) Skab til ansatte i fysioterapien? Ift. indeværende værdier. Bestyrelsen godkender, Sigrid 

sørger for regningen.  

• Forventninger fra rideskolen: et sted for alle, men på hestens præmisser. Ændringer 

i halplanen.  

• Forventninger fra fysioterapi: kæmpe omsætning. De er selvkørende ift. 

administration og ansættelse. Mangel ift. toiletter.  

• Daglig leder funktion: fundamentet er en klub, der fungerer godt.  

Sigrid vil meget gerne adviseres ift. brug af maskiner, store beslutninger, inviteres til 

bestyrelsesmøder etc.   

7) Se under fordeling af poster.  

8) Ordinær generalforsamling (21 november kl. 19:00). Bestyrelsesmøde dato lørdag 13/10 

14:00-17:00 hos Laila, Vintersbølle skovvej. 3/11 kl. 14:30-17:30 på Bogø hos Lone. 

9) Gennemgås på næste møde  

10) Punkter til næste møde: toiletforh., ridehus reglement, halplan. Nøgler til sekretariat, skilt 

ved hovedgaden, vejledninger og producere på hjemmeside, mobbepolitik. 

Punkter til dagsorden sendes til Laila senest 7 dage inden bestyrelsesmøde, hvor efter den 

sendes ud offentligt. 



 


