
Dagsorden bestyrelsesmøde d. 27. marts 2013 klokken 18:00 

Afbud:  

Valg af referent: Ida 

1. Fastsættelse af næste møde: 20 april 2013 kl. 15.00 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 13. marts 2013:  

Referatet er godkendt. 

 

3. Info fra formanden: 

- Hvad er forventningerne til hinanden i bestyrelsen? 

Både Ida og Omø blev overraskede over at det var så hurtigt de skulle ind i bestyrelsen. 

Men har mod på at være med, Ida har eksamensperiode lige nu, så hun vil gerne hjælpe til, 

i det omfang hun kan. Tina og Lone kan ikke klare hele læsset selv, så de vil gerne have 

noget hjælp, så ”vi løfter i flok”.   

- Gennemgang af forretningsorden samt underskrift fra bestyrelsesmedlemmerne. 

Gennemgået og underskrevet. 

- Økonomi/Regnskab:  

Der opfordres til mådehold.. Vi har været nødsaget til at købe fire nye dæk til bobkatten. 

Pris: Ukendt. Lokaletilskud næste måned. 

- Heste: Dyrlæge i næste uge til revaccination af Laban, Bonus, Kessler, Mini, Bella, 

Leander, Pronto og Lolli. Casper kommer og vaccinerer? 

- Hjemmeside: Intranet til at dele holdlister og lign.  Ida og Omø bliver oprettet. 

 

4. Info fra næstformand, sekretær og øvrige medlemmer: 

- Personale: Herunder fremtidig fordeling af undervisningen som vil foregå på frivillig 

ulønnet basis.  

- Etablissement: Hvordan går det med renoveringen af bokse, hvad er planen 

fremadrettet? Mikael og Jan har været så flinke at lave den sidste boks færdige, Benny 

sætter en plade op i Evitas boks. Mikael og Jan laver de sidste småting på boksene. Tak 

for det! ☺  

- Udvalg 

- Stævneudvalg: Stævneudvalget mødes i morgen (28/3-13) kl. 16.30 

- Juniorudvalg: Orientering fra Anne Sofie:  Anne Sofie har fået fat i lodder, som skal deles 

ud. Ros fra bestyrelsen omkring rideskolestævnet.  

- Andre udvalg: Tina og Lone kigger på udvalgslisterne.  Festudvalg: arrangere en 

bowlingtur og sommerfest. 

 

5. Kommende aktiviteter: 

Kommende aktiviteter/evaluering af afholdte:  

- Rideskolestævne marts 2013: Søs/Juniorudvalg  Godt gået.  

- Foredrag om løsdrift, opslag: Søs har flyttet dato på hjemmesiden. 

- Aktivitetskalender/Aktiv sommer 

 



6. Fremtidsplaner: 

- Nye tiltag: Undervisning af børn og voksne med særlige behov? Hvor langt er Henriette? 

- Søs har muligvis fået sin chef til at sponsorere hjælper t-shirts. Søs går videre med det.   

 

7. Hængepartier: 

Opsætning af mindevæg: Billeder givet til Kirsten, som hænger billederne op.  

”Fodspor” på staldgang – Lone: Har fodspor, mangler at male dem på staldgang. Ida kigger 

på det, prøver at male.  

Numre i lille stald: Kirsten er i gang med numre. 

Boksskilte med billede og ejeroplysninger til alle privatheste. Anso har lavet dem.  

DIF – Tilskud til elever/familier, der har brug for økonomisk hjælp til fritidsaktiviteter; Søs 

taler med Lotte. 

 

 

8. Eventuelt: 

Bredde aktiviteter: (Ponygames, TREC, Hestefodbold, Hesteagility, Spring/spring stafet) 

hver fredag. Hvad skal det koste? 75 kr. pr. gang u. 25 år og 80 kr. pr gang over 25 år. 

 

 

 

 


