
Referat af bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 kl. 19:00. 

Deltagere: Pernille Winzentsen/PW, Helle Søndergaard/HS, Susanne Laudrup/SL, Julie Heiden 
Nielsen/JHN. Emma Bøjer/EB Afbud: Lene Bergen-Holtz/LBH, Lisette Berner/LB og Ida Engel-
sted/IE.  

Dagsorden: 

1. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde (info om nyt dressuranlæg, møde med kommunen, 
Pernille Klingerts opsigelse m.v.) 

2. Planlægning af generalforsamling 24. februar 2015. 
3. Aktivitetskalender 
4. Årets klubven. 
5. Eventuelt. 

 

Ad 1 – Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde. 

Info om nyt dressuranlæg: 

På sidste brugerbestyrelsesmøde blev det aftalt, at Pernille Klingert skulle udarbejde en indstilling til 
Kommunen om bevilling af kr. 200.000 til uforudsete udgifter, som ikke har været afsat tidligere. 
Indstillingen er dog ikke blevet udarbejdet som forudsat. Sagen er behandlet i økonomiudvalget i 
går, men der er alene bevilliget det beløb, som udgiften til dressuranlægget andrager. 

Der foreligger tilbud på 12.000 kvm. bane med ebbe/flod-system, fiberbund samt indhegning og til-
/afskridtningssti rundt om anlægget. Såfremt beløbet til uforudsete udgifter ikke kan ”findes” kan det 
blive nødvendigt, at nøjes med 10.000 kvm. bane. 

Anlægsarbejderne kan først igangsættes, når der er fundet en løsning på problematikken om beløbet 
på kr. 200.000. 

PW informerede om, at klubben har fået indsat Per Knudsen i styregruppen til dressuranlægget. 

Møde med kommunen: PW har hold møde med Eva Rehling fra Vallensbæk Kommune og holder 
møde igen på fredag angående dressuranlægget. 

Pernille Klingerts opsigelse: 

Der var ingen bemærkninger hertil. 

Ad 2 – Planlægning af generalforsamling 24. februar 2015. 

HS havde udarbejdet udkast til regnskab for 2014 og sendt det til Susanne Kjøller, der er klubbens 
revisor. Bestyrelsen drøftet kort regnskabet, der for 2014 alene giver et lille overskud. 

PW er gået i gang med at udarbejde beretningen. 

PW bestiller mad, når tilmeldingsfristen er udløbet. 

Ad 3 – Aktivitetskalender. 

PW har skaffet en stor kalender, som vi kan dekorere med de planlagte arrangementer i 2015. Dette 
udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

Dog blev Pokalfest fast til afholdelse, onsdag den 15. april 2015. 



Ad 4 – Årets klubven. 

Forskellige personer til titlerne ”Årets klubven” og ”Årets talent” blev drøftet og det blev besluttet, 
hvem der skal udnævnes hertil. 

Ad 5 – Eventuelt. 

SL spurgte, om vi kunne afholde træningssamlinger. PW oplyste, at det landstrænerne, der ar-
rangerer, hvor det skal afholdes. 

Der skal sættes en ny undervisningstavle op til Lars i stald 1. Vi bruger den white-board tavle, der 
står på kontoret. Sl går videre med det. 

 

Næste møde: Mandag, den 2. marts 2015 kl. 20:00 


