
 
 

  
   
 
 
 
 

Titel: Referat 
Emne: BESTYRELSESMØDE 

Forfatter: Vicky Højager Larsen 
Dato: 17. januar 2023 

Side 1 af 4 
 
 
 

Side 1 af 4 

Sydsjællands Køre- og Rideforening 
CVR 29 58 53 26 
E-mail: rideklub.syk@gmail.com 
Web: syk-rideklub.dk 
 

 

Referat  

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 10. januar 2023 

Tilstede:  

Lise Mohr, Laura Seier Petersen, Lena Rohr Jepsen, Vicky Højager Larsen 

Fraværende:  Line Juul Pedersen, 

EMNE SPECIFIKT TILTAG ANSVAR DEADLINE 

Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt    

Valg af referent Vicky    

Valg af ordstyrer Vicky    

Opfølgning fra sidste 

møde 

Der er pt. Ikke noget at følge op 

på? 

   

Orientering fra 

formanden 

Intet nyt    

Orientering fra 

udvalgene 

Der er Bredde/Multistævne den 

11. februar, men vi tænker på- 

og taler om, om vi skal ændre 

eller aflyse det, da der mangler 

tilslutning af hjælpere.  

Vi giver det ugen ud, 

og ser om vi kan 

finde hjælpere nok. 

Ellers tager 

breddeudvalget 

beslutningen, om det 

skal aflyses eller 

rykkes. 

Breddeudvalget Inden ugens 

udgang 

Orientering fra møder 

afholdt med tredjepart 

Intet nyt    

Dato til jubilæumsfest Vi kommer frem til den 7. 

oktober, hvis det passer de 

sidste bestyrelsesmedlem.  

Der sendes en ”Reserver datoen” 

ud i god tid. Breddeudvalget 

sørger for dette 

Lise ringer og 

spørger, om der er 

ledigt denne dag, når 

vi har svar. 

Lise ringer til 

forpagteren. 

 

Breddeudvalget 

sender ud. 

I løbet af en 

uges tid. 

 

I løbet af 

senest 

februar 
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Idéer til hvordan vi 

håndterer at få 

Kassererposten besat 

Der arbejdes videre med 
problemløsning og på idéer 
til næste møde 

Evt. en vedtægtsændring? Pris årsregnskab hos 

udefrakommende 

 

Formulering af 

vedtægtsændring 

 

Snuse til 

Foreningslets 

regnskabsdel 

 

Oprette opslag om 

kassererposten 

Vicky 

 

 

Vicky 

 

 

Lise og Vicky 

 

 

 

Lena09n  

 

Alle opgaver 

løses inden 

næste møde 

Forberedelse til 

Ordinær 

Generalforsamling 

    

Dato for GF 23. februar, eller alternativt en 

anden dag i den uge, hvis den 

sidste del af bestyrelsen ikke 

kan der. 

   

Hvem er på valg og 
hvem ønsker at 
genopstille? 

Line, Lena og Laura er på valg. Vi taler om, hvem, 

der har lyst til at 

genopstille når hele 

bestyrelsen er 

samlet på næste 

møde. 

  

Hvilke poster bliver 
tilovers og kan vi 
bestyrelsen pege på 
mulige kandidater, der 
kunne ønske at komme 
på valg? 

Punktet er mere relevant- og 

flyttes til næste uges møde. 

   

Forespørgsel til mulig 
GF- og vedtægtskyndig 
dirigent 

Når vi er sikre på datoen, 

spørger Vicky, Mette Ahm. 

   

Bestyrelsesmedlemmers 
egne- eller samlet 
bestyrelses ønsker til 
vedtægtsændringer 

 Vi finder frem til 

eventuelle ønsker til 

ændringer på næste 

uges møde. Indtil da 

ser vi alle vores 

vedtægter igennem 

  



 
 

  
   
 
 
 
 

Titel: Referat 
Emne: BESTYRELSESMØDE 

Forfatter: Vicky Højager Larsen 
Dato: 17. januar 2023 

Side 3 af 4 
 
 
 

Side 3 af 4 

Sydsjællands Køre- og Rideforening 
CVR 29 58 53 26 
E-mail: rideklub.syk@gmail.com 
Web: syk-rideklub.dk 
 

for ”fejl” og nye 

ændringer. 

Eventuel Lenas svigerfar, Tommy, knokler 

med at få vognen til spring og 

bomme klar.  

 

Der bestilles en vandrepokal 

eller en platte til årets 

(slids)medlem 

 

Nye ranglisteregler skal sendes 

til Lise, så de kan komme på 

hjemmesiden. Herefter laves der 

opslag på Facebook med link til 

hjemmesiden. 

  

 

 

 

Lena og Vicky 

 

 

 

Lena sender 

dokument til 

Lise, der ligger 

det på 

hjemmesiden 

og laver opslag 

på Facebook 

 

 

 

 

Inden næste 

uge 

 

 

Hurtigst 

muligt 

 

 

Næste møde Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 

19.00 på ZOOM. 

 

Dato for møde lige op til GF 

aftales på ovenstående møde. 

   

Lukket møde Intet    

Gennemgang og 

godkendelse af referat 

Alle tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer 

godkender referatet. 

 Alle  

Slut     
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Lise Bohmann Mohr   _____________________________________________________________________________ 

  

Lena Jepsen   _____________________________________________________________________________ 

 

Laura Seier Petersen  _____________________________________________________________________________ 

 

Vicky Højager Larsen  _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


