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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 29-05-2019 i cafeteriet, Karlslundegården: 
 
Deltagere: Brenda, Frigg, Signe, Linda, Pia, Michalah 
 
Afbud: Nicole 
_____________________________________________________________________ 
 
Referat fra d. 08-05-2019 blev fulgt op og underskrevet.  
 
Dagsorden blev godkendt og gennemgået. Ingen nye meddelelser fra formanden. 
 
Status på økonomi/bank: Signe er langt om længe blevet kontaktet af en bankrådgiver fra 
Nordea, som i forbindelse med godkendelse af adgang til banken, ville have svar på alle mulige 
irrelevante spørgsmål. Dog ser det ud til at lykkes, at vi meget snart får de to (længe savnede) nye 
betalingskort, så vi kan få adgang til klubbens bankbeholdning og bankudskrifter. Når adgang er en 
kendsgerning, vil Signe danne sig et overblik over klubbens udgifter og indtægter, så vi kan 
komme videre med en egentlig kontoopgørelse samt budgetplanlægning.  
 
Det koster kr. 300,00 årligt at have konto i Nordea Bank. Banken tager kr. 600,00 pr. udskiftning af 
et nyt bestyrelsesmedlem, som skal have adgang og nyt kort. Det er vi bestemt ikke tilfredse med i 
bestyrelsen, ligesom vi er meget utilfredse med den helt uhørte og alt for lange sagsbehandlings-
tid. Vi påtænker muligvis at skifte bank, når vi har et samlet overblik over økonomien. 
 
Status på aktiviteter fra udvalg: Aktivitetsudvalget har planlagt miljøtræning med tidl. politirytter 
Kristian Madsen søndag. d. 23. juni kl. 13.00. Vi glæder os meget til arrangementet. Dog skal 
aktivitetsudvalgene huske at bruge den nye handlingsplan - også selvom man ikke kender det 
endelige deltagerantal. Frigg og Michalah forklarer det på næste udvalgsmøde. 
 
Intet nyt fra juniorudvalget. Café KAR er stadig kun på tegnebrættet, i første omgang er der nedsat 
et madudvalg bestående af Pernille, Brenda og Susanne Jensen, som vil se på en GRØN linje på 
menukortet inden Café KAR forventes at blive en realitet. 
 
Status på mails fra medlemmer og omverden: Bestyrelsens vision om at ”løfte i flok” holder ikke 
i længden. Signe, Linda og Nicole besvarer fremover indkomne mails. Signe styrer alt vedr. 
økonomi (fakturaer, betalinger, ud- og indmeldelser fra medlemmer osv.). Nicole besvarer, 
arkiverer og holder styr på alt vedr. stævner og championater/ranglister, Linda besvarer og følger 
op på resten af ”seriøse” henvendelser. Der kommer en del useriøse henvendelser, som vi sletter 
med det samme. 
 
Linda rydder op i alle gl. mails, som går mange år tilbage - også fra rideskolens tid. Linda kasserer 
dog ikke de gl. mails, men gemmer det hele i et ”gl. bestyrelsesarkiv”, som bestyrelsen altid kan 
trække på, hvis det skulle blive nødvendigt at gå tilbage i tiden.  
 
Status på klubbens hjemmeside: Linda har opdateret og tilrettet en masse gamle og urigtige 
oplysninger, som ikke har været aktuelle for klubben længe. Bl.a. stod stadig beskrevet, at klubben 
havde rideskole. Vi håber, at vi fremover ikke får så mange henvendelser omkring rideskoleridning. 
Desværre står ”rideskole” stadig opført som ”hverv” på Googles egen oplysningstjeneste, når man 
googler Karlslunde Rideklub. Signe og Linda har forsøgt at ændre det et hav af gange - men ingen 
ændringer sker. Vi kan heller ikke slette et gammelt og urigtigt mobilnummer. Signe kontakter 
Google og prøver at få styr på det.   
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Bestyrelsen er ret kede af det gammeldags design på hjemmesiden, som trænger gevaldig til en 
fornyelse. Klubmodul er desværre en meget dyr løsning, som vi meget nødigt vil bruge flere midler  
på, end vi gør i forvejen. Vi er alt for lille en klub til at vi økonomisk kan forsvare at betale for et nyt, 
moderne (nutidigt) design.  
 
Det er desværre meget få funktioner, vi selv har adgang til og kan ændre på i klubmodul, da vi kun 
har begrænset adgang/tilkøb. Linda tager kontakt til klubmodul for at få et mere præcist overblik 
over priser og muligheder - og beder samtidig om tilbud på ændring af hjemmesidens banner, som 
vi snarest skal have fornyet med vores nye klublogo med rød roset. 
 
Status på lydanlæg: Ingen ved rigtig, hvordan lydanlægget egentlig fungerer - eller om det kan 
betale sig at reparere evt. defekte kabler, mixer, højtalere el. andet. Michalah kender en 
musiker/lydmand, som hun vil prøve at få ud og tjekke anlægget igennem fra A-Z. Bestyrelsen er 
meget bevidste omkring vigtigheden af et funktionelt anlæg (både inde og ude), når KAR i 
fremtiden skal afholde større events og stævner. Desværre er nyt lydudstyr en bekostelig affære, 
derfor vil bestyrelsen i første omgang foretrække en ”diagnose” af det gl. anlæg. 
 
Status på arkiv: Linda fremviste det nye online arkiv, som er sat op i Google-drev. Alle referater, 
indkaldelser, interne lister, dokumenter og meget andet uploades her som vidensbank for 
bestyrelsen.  
 
Status forretningsorden: Bestyrelsen indkaldte til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 08-05-2019 
og vedtog enstemmigt en ny forretningsorden med tilhørende handlingsplan, som skal fungere 
som retningslinje og arbejdsredskab for både bestyrelse og aktivitetsudvalg. Forretningsordenen 
ligger tilgængelig på klubbens hjemmeside www.karlslunderideklub.dk og skal overholdes. 
 
Status overdragelsesdokument: Der er ligeledes udarbejdet et nyt overdragelsesdokument til 
internt brug i bestyrelsen. Alle i bestyrelsen kan selv tilrette koder og andet løbende. 
 
Oprydning i sekretariat: Er stadig ikke sket fyldest. Brenda, Michalah og Linda smøger ærmerne 
op og går i aktion tirsdag d. 18. juni 2019. 
 
Eventuelt: Frigg vil gerne have renset og ryddet op i klubbens 2 pc’er, som kører meget langsomt. 
En masse gamle dokumenter og filer kan slettes, en total boot/rens/genstart vil være optimalt for at 
få PC’erne til at køre hurtigt igen. Eneste hindring er, at vi er i tvivl om, hvorvidt office-pakken kan 
installeres igen - og har vi licens til begge PC’er? Office-pakkerne er samtidig forældede versioner. 
Pia undersøger mulighederne for en ny office-pakkeløsning. 
 
Klubbens nye logo: Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget, at klubbens nye logo med den røde 
roset ikke kan forstørres yderligere. Logoet bliver for klodset og ”grimt” at se på. Alternativt må vi 
lave et helt nyt klub-logo, som ikke vil være hensigtsmæssigt, da det så ikke hænger godt sammen 
med Karlslundegårdens logo (uden roset). KARs nye logo er endnu ikke uploadet på DRF GO, det 
sørger Nicole for, så vi snarest muligt får taget det i brug i stævne-øjemed.  
 
Ny dato for næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 3. juli kl. 18.00. 
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