
 
 

Bestyrelsesmøde Brovad Ridecenter 
 

Dagsorden nr.2 2020     
Dato: 20/5-2020 KL: 17.00 
 

- Vi mødes i rytterstuen 
 
Deltagere:  Margit, Peter, Desiree, Lilly 

Aktivitetsudvalg:  Velkommen de første 30 minutter. 

Fraværende: Rikke støder til hvis de kan nå det. 

 

Forord: 

 

Konstituering af bestyrelse: Aktivitetsudvalg:  Revisorer: 
Formand: Margit   Desiré  Birgitte 

Næstformand: Peter   Nelly  Susanne 

Kasserer: Rikke   Karina 

Suppleanter: Desiree` 

Suppleant: Lilly  

 

Da bestyrelsen ikke altid kan tage en vurdering på egen hånd men også har brug for at skabe 

et godt belyst grundlag for beslutningstagen, er der brug for en simpel måling på status og 

prioritering.: 

 

______ Udført ______ Under udførsel ______ Nye emner 

 

 

Aftalte opgaver 14/3-2020: 

 

Id Opgave 14/3-2020 Ansvar 

 

1-1 

Der informeres bredt om Corona og info lægges på FB ”Brovad 

Ridecenter – Kun for medlemmer” 

 

 

2-1 Tilpasning DRF Go 

- Login ok og sendes til BRF mail 

- De enkelte skal selv oprette sig selv 

Margit 

3-1 Opdatere BRC hjemmeside med bestyrelsens kontaktpersoner med 

tilhørende telefonnumre og E-mail 

 

4-1 Oplægge diverse referater på BRC hjemmeside  



 

 

 

5-1 

 

Optimering af Bookingsystem online for undervisning i ridehal 

- System kan ikke det vi ønsker og bestyrelsen finder muligheder. 

- Dansk Ride forbund stiller krav og skal kontaktes vedr.  

klubmodul. 

 

Ny 

bestyrelse 

6-1 Muligheder for at administrere og tildele adgang på forskellige niveauer 

til administratorer af BRC hjemmeside. 

- Punktet tages op med driften og fremtidens opgaver løses i et 

samarbejde. 

Ny 

Bestyrelse 

7-1 Beskrivelse for regler og brug af skridtmaskine. Ny 

Bestyrelse 

8-1 Indkaldelse til møder i bestyrelse og aktivitetsudvalg. Ny 

bestyrelse 

9-1 Udarbejdelse af referat på bestyrelsesmøder. Peter 

10-1 Samarbejde og ansvarsfordeling i bestyrelse / drift. 

- Har været i løbende dialog (Undervisning, ridehal, udendørsbane) 

- Opgaven i fremtiden ses ikke som inten eller men som samarbejde 

 

Peter 

11-1 Diverse koder  (BANK, CFR og klubmodul) opdateres og kontrolleres 

- Anja kan give adgang til klubmodul. 

- Overdragelse efter ekstraordinær generalforsamling 

Rikke 

Margit 

Ny 

bestyrelse 

 

 

 

Indkomne forslag og meninger til mødet 20/5-2020: 

 

Id Opgave - Forslag 20/5-2020 Ansvar 

1-2 Driften meddeler det er uhensigtsmæssigt at bruge penge på planering af 

baner da driften har udstyr i form af maskiner og laser 

nivelleringsapparat. 

- Konklusionen er at er samarbejde skal etableres mellem 

bestyrelse og drift så mest rationel økonomi skal bruges på 

opgaven. 

Peter 

2-2 Oprettelse af medlemskab hos Fredericia Kommune og Conventus. 

- Udført og indsendt.   

- Ansøgninger udført 

Desire 

Peter 

3-2 Ansøgning af adm. og medlemstilskud via Conventus Peter 

4-2 Hjemmesiden trænger til opdatering og regler og muligheder beskrives 

bedre op priser støves af. 

- Udføres i samarbejde med driften og kræver aktion snarest. ! 

Ny 

bestyrelse 

5-2 Tilsikre at sponsorat fra SOR er tilstede på kontoen. 

Dokument skal udarbejdes i takt med forbrug.   

- Note til regnskab udarbejdes 

Rikke 

Ny 

bestyrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6-2 

 

Boksskilte kan ikke læses: 

- Det skal præciseres hvem der har ansvar for opsætning og 

vedligehold. 

- Overblik savnes og evt. liste med heste og ejere og 

kontaktoplysninger opsættes i stalden.  

- Den enkelte opstalder er ansvarlig for sit eget skilt. 

-  

Det 

enkelte 

medlem 

7-2 Døde eller aflivede heste 

- Hvordan bør der kommunikeres om dette. 

- Er placering ved brændestabel det ideelle sted. 

- Konklusionen er at det enkelte tilfælde aftaler omstændighed, 

kommunikation og afhentning med driften. 

 

Peter 

 

 

8-2 

Vanding og harvning af ride baner: 

- Vanding i ride hus optimeret allerede 

- Vanding på udendørsbanen aftalt til Tirsdag og Lørdag 

- Begge baner harves Onsdag og Søndag 

- Banerne er planeret. 

- Der skal nye kræfter til omkring vanding og struktur. Bestyrelsen 

opfordrer til handling men der er ikke drivkraft. 

 

 

Peter 

9-2 Hegn: 

- Procedure ved observering af manglende eller ødelagt hegn. 

- Reparer eller meld det ind til driften. 

- Der ønskes hegn omkring ridebane (Præciseres nærmere) 

- Gammel ridebane ønskes indhegnet og det er en 

bestyrelsesopgave at indsamle penge og udføre opgaven. 

Ny 

bestyrelse 

10-2 Undervisning inde og ude: 

- Kun undervisning inde udfordres. 

- Kun en underviser ad gangen på matriklen. 

- Punktet er taget op og det er reglerne der kun undervises i ridehal. 

 

11-2 Investeringer og indkøb: 

- Driften ønsker dialog inden indkøb. 

- Skal driften udføre montage el. lign. vil de gerne besigtige 

udstyret før indkøb. 

 

 

Ny 

bestyrelse 

12-2 Gammel ridebane: 

- Optimering og muligheder 

- Der er mange sten 

- Den er ikke jævn 

- Peter har udført opslag i FB gruppen vi ser hvad forslag der 

kommer 

- Ingen forslag og initiativ. 

- Driften har ikke planer og økonomi til forbedringer i 2020 og 

2021.  Bestyrelsen kan gøre en forskel og prioriteres over tid. 

 

 

 

Ny 

bestyrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13-2 

 

Timefolde: 

- Sygefold er inddraget til skridtmaskine. 

- Ny sygefold udpeges. 

- Der ønskes pæne skilte ved timefolde med identifikation af de 5 

folde og evt. kort regelsæt 

- Bestyrelsen har frie tøjler og driften accepterer skilte af kvalitet. 

Sygefold i fremtiden vil være brændestabel bag maskinhus og evt. 

en mere bag skridtmaskine. 

 

Ny 

bestyrelse 

14-2 Hoppe og Vallakfolde: 

- Skilte med information ønskes. 

- Mere tydelig information, når der kommer nye 

- Bestyrelsen har fri tøjler til udarbejdelse og Anja har et oplæg. 

Ny 

bestyrelse 

 

 

15-2 

Søndagens løsspring: 

- 19.00 er sent for børnefamilier, er der alternativer. 

- Indtil videre er det reglen og det kan bringes op på et kommende 

medlemsmøde i samarbejde med driften. 

 

Peter 

16-2 Information om hvad der sker generelt 

- Bestyrelse 

- Drift 

- Opsamling og evt. nyhedsbrev pr. kvartal overvejes. 

Ny 

bestyrelse 

17-2 Løse hunde: 

- Mange løse hunde som er til gene 

- Stedets beboere / familie er pt 6 hunde og findes OK 

- Medbragte hunde, konkret forslag om at holde i snor. 

- Det er tilladt at medbringe hunde med omtanke og påpasselighed. 

 

 

Peter 

18-2 Onlinestævne: 

- Halbogstaver i god og nem udførsel til brug ved Kort bane B 

- Bogstaver udendørs 

- Bestyrelsen tager aktion og udfører. 

Ny 

bestyrelse. 

19-2 Ure ønske opsat: 

- Udvendig ved ny udendørsbane 

- I 10 stalden 

- I 20 stalden 

- Bestyrelsen finder midler og administrerer/prioriterer opgaven. 

Ny 

bestyrelse. 

20-2 Peter adgang til Bank etableres Peter 

21-2 Vedr. nye og besøgende heste: 

- Kunne der fremlægges dokumentation til medlemmer 

- Kunne der udpeges mere klare procedurer 

- Er der mulighed for evt. karantæne område / boks. 

- Symptomfri og temperatur skal dokumenteres men procedure 

udarbejdes for dokumentation.  Karantæne bokse er ikke 

nødvendig da dokumentation skal være ok inden opstaldning. 

Ny 

bestyrelse 

22-2 Longere i hallen: 

- Kan nuværende regler (Tilridning og frostvejr) udvides til også at 

indeholde heste med syge hove / genoptræning. 

- Der er konkret forslag til særlige regler og muligheder i 

tidsrummet 11.00 – 14.00 hvor der ofte ikke er aktiviteter. 

- Gældende regler stadfæstes og forslaget kan ikke godtages. 

 

 

Peter 



 

 

23-2 

 

Ritta ønsker at deltage i bestyrelsen: 

- Er der muligheder lige nu 

- Peter ligger op til begrebet bestyrelsessupporter på samme 

bestyrelsesvilkår som aktivitetsudvalget generelt har. 

- Der er løbet nyt vand i åen og ekstraordinær generalforsamling er 

planlagt til tirsdag 26/5 kl 17.00 

- Ekstraordinær generalforsamling er varslet. 

 

24-2 Skriftlige henvendelser til bestyrelsen er rundsendt i bestyrelsen og 

overvejende indlagt i ovenstående punkter. 

 

25-2 Mobilpay – 43566  Solarie m.m. på klubbens konto.  

26-2 Anja har indskudt 5000 i klubben 

- Opgørelse savnes 

- Note i regnskab udarbejdes 

Ny 

bestyrelse 

27-2 Klubmappen i ryttersten opdateres. 

- Mappen er 4 år gammel 

- Borte har taget USB pin 

Peter 

28-2 Alle medlemmer kan skrive til bestyrelsen på brcbestyrelse@gmsil.com Peter 

 

 

Prioriteringer: 

 

➢ Vi følger Corona situationen og ser tiden an. 
➢ Mødefrekvens er midlertidig aftalt til 3-4 møder årligt i Bestyrelsen. 
➢ Der ønske afholdt Bestyrelsesmøde i tidsrummet mellem Påske og Sommerferien. 
➢ Der ønske afholdt møde med Aktivitetsudvalg i tidsrummet mellem Påske og 

Sommerferie, for planlægning, ideer og ønskeliste. 
 

Aktivitetsudvalget: 
 

- Vi glæder os til at høre om ideer og tiltag 
- Foreløbig liste gennemgået og lægges på hjemmeside 

 
 
Økonomi: 
 
➢ Budget og muligheder for 2020 aftales nærmere. 
➢ Der er ingen bilag i perioden. 

 

Eventuelt: 

 

➢ Ekstraordinær generalforsamling er indkaldt til 26/5-2020 kl. 19.00 

 
Mvh  

Bestyrelsen  

 


