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Bestyrelsesmøde november 

2021 

Tilstede: LH. LMJ. SS. JO. 

LBK. CN. 

Afbud: JH.  

Emne: Tiltag/Orientering: Ansvarlig 

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt  

GF 2022 – indhold og form Vi sender survey ud i forhold 

til opbakning til kursus og 

planlægger ud fra dette i 

forhold til evt. 

medlemskursus.  

GF og kursus bliver evt. opdelt 

afhængigt af tilslutning. Der 

vil fortsat være mulighed for 

online deltagelse til GF.  

  

SS. LBK.  

Interne og eksterne 

arbejdsgange i bestyrelsen 

Behandles på næstkommende 

bestyrelsesmøde 

 

 

 EM Evaluering Intern evaluering, vilkårligt 

nedskrevet:  

 

• God uge. God 

stemning både internt 

og blandt gæster.  

• Enkelt/e af egne 

medlemmer havde 

svært ved at følge 

regler og retningslinjer, 

det tog energi og var 

ærgerligt.  

• Godt at vide hvad man 

skulle som hjælper, når 

man mødte ind.  

• God økonomi - 

Regnskab kommer 

sidst på året. 

• Særligt nogle hjælpere 

gik den ekstra mil, det 

var fantastisk særligt 

u12 forældrene var 

uovertrufne. 

• Køkkenvognen og 

området omkring den 

fungerede godt.  

EM udvalget 
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• Træls at ikke alle 

deltager aktivt i 

oprydningen, så andre 

skulle være 

politibetjente – vi er en 

frivillig forening drevet 

af vores egne kræfter.  

• Fedt vi kunne tilbyde 

paddoxe. 

• Trist at open 

landsholdet ikke 

bakkede op på 

opbygningsdagen men 

blev væk pga. egne 

interesser.  

• Torben og Brian var 

fantastiske endnu 

engang, og gør en 

kæmpe forskel på 

banen. 

• Stor ros fra både 

dommere og deltagere. 

• Store stævner kan 

IKKE afholdes uden at 

alle medlemmer giver 

en hånd med og nogen 

gange lidt til.  

 

Dopingtesten der blev taget på 

to danske ponyer, er blevet 

lokaliseret i Frankrig efter at 

have været væk længe. Vi har 

rykket for svar gentagne 

gange, men uden respons. 

Derfor er denne sag stadig 

åben.  

 

Budgetforslag 2022 

 

Vi ønsker fokus på følgende: 

• Medlemskursus. 

• Medlemsfremmende 

aktiviteter. 

• PR med fokus på 

særlige arrangementer.  

• Støtte til opstart af nye 

trænere/steder. 

SS 
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Budget udarbejdes snarest.  

 

Landshold 2022 

 
• Trænerne fra 2021 

fortsætter. 

• Invitation til landshold 

ligger på hjemmesiden. 

• U12 træninger og 

prøvetræninger for nye 

medlemmer er sat i 

søen.  

SS. LMJ.  

Forslag til medlems-

fremmende aktiviteter  

Behandles på næstkommende 

møde.  

  

 

Kvalifikation til CL 2022 Der afholdes kvalifikation i 

marts. Information kommer på 

hjemmesiden snarest. 

Tilmelding i starten af det nye 

år.  

 

LH. SS. 

Medlemsmøde – indhold og 

form  

Behandles på næstkommende 

møde.  

 

Mobilepay 

 

Som drøftet tidligere er der 

enighed om at opsige MP. 

Dette skyldes at der siden 

oprettelsen er kommet et 

månedligt abonnement, som 

sammen med gebyrer stort set 

æder salget op. 

Vi mangler hjælpere til alle 

stævner, så udsigten til en stor 

overskudsgivende Cafe i 

nærmeste fremtid er desværre 

ikke særlig sandsynlig. 

De stævner vi reelt kan håbe 

på et overskudssalg er NTC og 

All Stars, hvor der er 

udenlandsk deltagelse, men 

disse kan ikke anvende MP. 

Vi arbejder på en løsning med 

vores nuværende NETS 

abonnement som er 

omkostningsfrit ud over 

gebyrer, og hvor gebyret på 

danske kort er minimal.  

SS 
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VM Par 2023 

 

Der er opbakning til VM Par 

2023 trods øgede 

hjælpertimer. Derfor kan vi 

afholde VM par i 2023, som 

bliver i uge 28. Alle danske 

ryttere, der ønsker at deltage, 

skal hjælpe ca. 20 timer fordelt 

på før, under og afrejse.  

Danske ryttere, der ikke 

ønsker at hjælpe, kan ikke 

deltage. Ryttere, der udebliver 

fra hjælperopgaver under 

stævnet, vil blive bedt om at 

tage hjem.  

 

Hvis nogen har lyst til at blive 

en del af VM Par udvalget så 

kontakt bestyrelsen, da der 

altid er plads til nye ☺  

 

VM Par udvalget.  

Næste møde  

 

26. januar 2022 kl. 18.30 

Online.  
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