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Bestyrelsesmøde Brovad Ridecenter 
 

Dato: 14-01-2018 

Deltagere: Lilly – Dorte – Margit – Rikke – Betina 

Fraværende: Desiree 

 

 

1. Medlemsstyring og kontingentsatser 

Foreløbig opgørelse fra Anja viser at ca. 7 medlemmer mangler at betale og at vi pt er 

omkring 60 medlemmer. Vi har meget brug for at få samlet trådene og få et overblik, 

inden vi kan igangsætte en masse tiltag. Følgende actions blev aftalt ift medlem og 

indtægtssiden: 

Der skal laves en case beregning på SIF-tilskud + ridehuskort + leje af hal til Jacob 

beseret på 2017 indtægt – Rikke 

Link til SIF sendes til Rikke – Betina 

Vi vil gerne have MobilePay til klubbens konto – Rikke undersøger hvad det koster 

Det skal undersøges om klubmodul kan give os et lynkursus i brugen af systemet – 

Margit undersøger samt sikrer at Rikke oprettes som administrator 

Desuden blev det besluttet, at nye medlemmer betaler fuldt års kontingent såfremt de 

indmeldes i perioden 1/1 til 31/10. Fra 1/11 betales 100kr for indeværende år og dette 

indbetales direkte på klubbens konto. Der skal laves en formulering af dette til 

hjemmesiden - Betina 

Vi ønsker desuden, at nye opstaldere skal have udleveret en velkomstfolder ved 

betaling af medlemsskab. Klubben har ansvar for medlemsskaber og betalinger af 

dette og Anja/Jacob har ansvaret for opstaldningen. Den nuværende velkomstfolder 

skal revideres – Betina kikker på dette sammen med Desiree. 

Der er aftalt en rykkerprocedure, der betyder at rettidig betaling er fra 1/1-14/1. 1. 

rykker kan betales fra 14/1-31/1. Herefter lukkes for adgang til ridehus. Ved 

indmeldes på andre tidspunkter af året er der ligeledes en 14 dages frist til betaling , 

hvorefter der er 14 dage til 1 rykker osv. 
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2. Opdateringer af diverse 

Vi oplever at der pt. er en god dialog omkring springningen og at man finder ud af 

det sammen. Dog vil vi gerne præcisere at reglerne, der bør overholdes er følgende: 

Der kan springes tirsdage fra kl. 11.00 og søndage fra kl. 12.00. Der kan løsspringes 

søndage fra kl. 20.00. Hallen skal bookes 2 dage før via bookingsystemet. Dette er af 

hensyn til ryttere, der kommer udefra, så alle har en mulighed for at planlægge. 

Kommer man i ridehallen før kl 11.00 og 12.00 hhv. tirsdag og søndag og der står 

spring, så kan man kræve at disse fjernes. 

Disse springregler skal opdateres på web – Margit taler med Anja om dette 

Desuden skal følgende opdateres: 

Telefonliste i infomappe skal opdateres – Margit 

I staldkontrakten skal info vedr medlemskab ud, da man får denne i velkomstfolderen 

– Margit taler med Anja om dette 

Velkomstfolder skal opdateres med ridehusregler, medlemskab info, pasning af heste 

(ansvaret påhviler ejeren af hesten, rettidig betaling samt rykkerprocedure, 

springregler, sikkerhedsregler fra DRF samt eget ansvar pasus -  Betina 

 

3. Formål og vedtægter samt mødefrekvens 

Vi ønsker at gennemgå formålet, vedtægterne og www med henblik på at sikre, at de 

er 100% up to date. Inden næste bestyrelsesmøde bedes alle have det gennemlæst til 

kommentar. 

Bestyrelsen påregner at mødes 1. gang pr kvartal, men her i starten bliver det nok lidt 

oftere. 

Vi ønsker desuden at være åbne og tilgængelige for medlemmerne, så vi skal 

opfordre til at spørgsmål, ønsker, input, kommentarer mv kan indgives til en 

mailadresse som bestyrelsen administrerer. Denne mailadresse skal være: 

brovadhorseshow@????.?? – Margit sikrer sammen med Anja, at hun alene har 

adgang til denne. 



Mødereferat 
 

Samtidig skal referat lægges ud på hjemmesiden. Det vil vi gerne, at Desiree kan 

gøre. 

 

4. Igangsatte  projekter 

Generelt skal vi først have overblik over økonomien, inden der skal bruges penge. 

Dog er der flere ting i gang, som bestyrelsen bakker op om allerede nu: 

 Indianer Camp gennemføres igen 

 Hallen er forhåndsreserveret/udlejet til Palomino avlsforbundet den lørdag den 

24/3 kl. 8.30-12.00, hvorefter de skal bruge rytterstuen over ridehallen i 

tidsrummet 12.00-15.00 til deres Generalforsamling 

 Bankospil afholdes igen 

 Køb af klubtøj vil vi forsøge at gennemføre to gange pr år en gang forår og en 

gang efterår – Betina snakker med Anja (Ronaldo) om dette 

 Vi påbegynder at ansøge forskellige fonde om støtte til en skridtmaskine. Den 

løbende betaling skal være så lav, at så mange medlemmer som muligt kan 

benytte sig af den. Betalingerne skal dermed primært dække de årlige 

driftsomkostninger, som ikke er særlig høje – Betina er tovholder på dette 

 

 

 

Næste møde: 4. marts kl. 10.00 i rytterstuen over ridehallen. 

 

Agenda: 

1. opfølgning på actions 

2. opstille budget 

3. gennemgå vedtægter, formål og web for ændringer/opdateringer 

4. sponsortilgang – oplæg fra Rikke 

5. aftale next step 
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