
Referat bestyrelsesmøde d. 6. Juni 2013 klokken 18:00 

 

Afbud:  

1. Fastsættelse af næste møde:  

 

2. Godkendelse af referat fra sidst: (27/3 + 8/5): referater godkendt  

 

3. Info fra formanden: 

-: omstrukturering af møder: mere fremtidsorienteret, deadlines på arbejdsopgaver,  

- Økonomi/Regnskab: Økonomien ser stram ud, Lone opfordrer til mådehold, tilskud givet i 

april er gået til manglende betaling af husleje for de seneste måneder, vi skal bruge 30-

35.000 kr. til wrap. 

- Heste: der var nogle i går for at se på Bella, de synes hun er ok, men de kunne ikke lide 

hun slog med hovedet. Tina vil se om det hjælper på hende at sætte fluenet på, Pronto: 

skal sættes i træningsforløb – han skal longeres med chambon (Anso og Marianne). Der 

skal gives ormekur til hestene, hvilket sker i morgen. Tina har købt to vandkopper, hun har 

været rundt i dag, og vil gerne have nogle med bundprop og uden plastik bagved: Hasselø 

havde nogle med flyder, som skulle være rigtig gode, koster 125 kr/stk.  

- Hjemmeside og Intranet: Intranet mangler stadig at komme i fuld brug. 

 

4. Info fra næstformand, sekretær og øvrige medlemmer: 

- Personale: Der startede en i jobprøvning, men hun var der kun i en halv dag ca., da 

hendes hofte ikke kunne holde til det, det går fint med vores staldmand Lone. Der mangler 

oplysning om faste ferieuger i løbet af sommerferien med Lone (Lone eller Tina taler med 

hende om planlægning af ferie).  

- Etablissement: Der er lavet folde, der skal snart køres wrap ind, der skal trækkes ny tråd 

på de pæle, som er gravet i, mht. arbejdsdagen 1/6 skal vi have lavet en liste over 

arbejdsopgaer til de pensionærer, der ikke var til stede, Grethe, Louise og Søs var der ikke, 

Louise og Katrine kan fjerne pærer hvor hestene har græsset (indgræsningsfold) ved 

dressurbanen/Ida, Søs fjerner græs i hjørnerne omkring den bagerste ridebane, Grethe kan 

ordne køleskabet i rytterstuen, Emilie (betale sig fra det eller rengøring i dommerhuset?)/ 

Anso. 

- Udvalg: juniorudvalg: færdige med lodder, skal hjælpe til med at finde hjælpere til aktiv 

sommer, potentielle nye medlemmer inviteres med til juniorudvalgets møder, juniorudvalget 

må også gerne hjælpe med til at finde hjælpere til d-stævnet d.15-16/6 (aflysning af 

babyhold lørdag pga. stævne – holdet kan evt. flyttes til fredag i stedet (Ida kontakter dem).  

 

5. Kommende aktiviteter: 

Kommende aktiviteter/evaluering af afholdte: 

- Landsfinalerne: Der byttes rundt på hestene. Der kommer ikke heppekor med pga. 

manglende tilmelding,   

- Rideskolestævne/klubstævne: Der er ikke rideskolestævne før sommerferien. 

  Klubstævne: der laves program til stævne i weekenden,  

- Aktivitetskalender:  



- Ridelejr: Der er pt. 2 tilmeldte, ridelejren rykkes en dag tilbage, så den i stedet bliver fra 

tirsdag til lørdag. 

 

 

6. Hængepartier: 

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

Musse med? JA!!!!!! (Omø) 

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

Numre i lille stald: Kirsten?  

Boksskilte med billede og ejeroplysninger til alle privatheste, hvad med de nye? Søs hører 

Anso om hun vil lave de sidste. Der arbejdes på at få dem lavet indenfor den nærmeste 

fremtid.  

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

hvem vil overtage? Søs taler med Lotte. 

 

 

7. Eventuelt: 

Lørdagsholdet: Vi holder os til hver 14. dag, og evt. at vi kunne rykke eleverne ud på andre 

dage. 

Der afholdes bredde (springning i morgen, hvor der pt. er 2 tilmeldte) – finder sted kl. 16-

18. 

Tina blev ringet op af Falck vedr. førstehjælpskasse til hest og rytter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


