
Referat af bestyrelsesmøde RKM 21/1-2015 

Tilstedeværende: Michael, Nicolai, Astrid, Tina, Pernille, Laura, Jannika 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Michael vælges til ordstyrer.  Jannika vælges som referent. 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde 25/11 2014 godkendes. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

Medlemstallet for 2014 er blevet indberettet til DRF. Medlemstallet var 56 medlemmer. Indbetaling til DRF 

for år 2014 og dette antal medlemmer forefinder medio 2015. 

Det aktuelle medlemstal for RKM er på nuværende tidspunkt 20 stk. 

Det meddeles at muligheden for indbetaling af kontingent vha. MobilePay er en succes. Størstedelen af 

kontingentindbetalinger er udført således. 

 

4. Økonomisk situation 

Der orienteres om regnskabet for år 2014.  

 

På nuværende tidspunkt er indestående på RKM’s konto ca. 43.000 kr. 

 

Michael undersøger RKM’s aktiviteter i Danske bank.  

Efterskrift: RKM’s aftale med Danske Bank er nu blevet tilpasset RKM’s behov. Bl.a. er kassekreditten blevet 

lukket, så unødige gebyrer undgås. Gebyrerne er nu reduceret til 75 kr. pr kvartal alt inklusiv. 

 

Michael undersøger nærmere hvorledes bonusaftalen med LH fungerer mht. udbetaling af den optjente 

bonus og indberetning af medlemstal. 

Efterskrift: RKM’s bonus skal anvendes i LH på tilsvarende vis som ved den personlige bonusaftale hver 

medlem har. Det undersøges hvorvidt RKM’s bonus kan ”sælges” således pengene indsættes på RKM’s 

konto. Beløbet for 2014 er 2019,98 kr. 

 

5. Nyt fra aktivitetsudvalg v. Formand/eventmanager 

Aktivitetsudvalget kommer snarest med en udmelding om en snarligt forekommende aktivitet. 

Efterskrift: Der afholdes møde i aktivitetsudvalget 28/1-2015 

6. Rideklubbens fremtid, herunder mission, vision og værdier 

Bestyrelsens ønsker for klubbens fremtid blev vendt. 

Der er enighed om, at det ønskes at RKM bliver den billigste klub inden for distrikt 12, med fokus på at 

minimere driftsomkostninger. 

Derudover ønskes det at have en klub, der kan skabe oplevelser med særligt fokus på: 

- Træning af hesten inden for dressur, spring, millitary mv. 

- Hestevelfærd 

Michael uarbejder et skriftligt oplæg til klubbens vision, der kan fremlægges på den kommende 

generalforsamling. 

 

7. Eventuelt 

Der skal ved den kommende generalforsamling i februar måned 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Disse 

bestyrelsesmedlemmer er Tina og Jannika. Tina ønsker ikke genvalg. 



Markedsføring af RKM: 

Laura laver oplæg til plakater som RKM kan markedsføre sig igennem. 

Michael sørger for oprettelsen af en Facebook side, der er synlig for alle facebook brugere.  Laura vælges i 

den forbindelse som social medieansvarlig.  

Efterskrift: Facebooksiden er nu oprettet. 

Michael udfører en beskrivelse på facebookgruppen for klubbens medlemmer over, hvad gruppens formål 

er. 

Efterskrift: Dette er udført 

 

 


