
Referat bestyrelsesmøde d. 23.03.16 

Til stede: Michael, Jeanette, Marlene, Marie, Tina, Lone og Helle  

Fraværende:  Bolette, Jane 

 
1. Godkendelse af referat:  23.01.16, generalforsamling, konstituerende møde 

Herunder status på aftaler fra sidst: 

• Michael har glemt at kontakte godset vedr. stikkontakter. Det gør han i den kommende uge. : 

Michael kontakter Idestrup EL. 

• Michael skaffer 5 bure til foldene: Der er ikke nogen til gratis afhentning i øjeblikket, så der 

afventes omkring dette. 

• Michael forhøre sig hos Paw omkring tanke til ridehuset 

2. Økonomi: 

- Gennemgang af årets første 2 måneder: Opstaldningen er blevet meget bedre og det samme med 

rideskolen, der er en positiv fremgang. 

- Ekstraordinært tilskud til materialer: Søger kommune om tilskud til spring og soft bomme. -Tina kigger 

på det. 

 

 

3. Personale, undervisere, rideskole, pensionærer, etablissement mm.: 

- Hegn havefold. Vi skal købe hegnet selv. Michael ansvarlig. - hegn bliver der kigger på hen over 

sommeren og der indhentes nyt tilbud på hegn fra BP hegn.  

- Seas, fastprisaftale: Michael forsøger og kontakte Seas og høre om tilbuddet omkring fast pris stadig 

er en mulighed. 

- Folde: Breve til godset og Michael West Hansen - Folden bliver forhåbentlig gødet i påsken 

- Heste: Hanko- Bliver sat til salg (Marie sørger for billeder og video), Ma Belle (Marie kontakter Pernille 

H. for at få tjekke den igennem), Bonus (Jeanette prøver går i gang med at træne hende) 



 

- Børneattester: Marie (er kommet), Malene, Marlene, Jane, Jeanette - Send Cpr.nr. og adresse til Tina 

sms eller e-mail 

- Orientering fra D5’s årsmøde - kontingent til distriktet 5 er sat ned til 10 kr. 

- Workshop i breddeaktiviteter 03.04.16 - Lone og Marie tager med og de tilmelder sig selv. 

- Repræsentantskabsmøde 16-17/4-16 i Kolding - Tina og Lone tager afsted. 

- Henvendelse fra Nils - Nils får hvad der svarer til 2 baller wrap for at gå på kompromis. 

 
4. Aktivitetsplan 2016, planlægning og evaluering 

- Sikkerhedskursus - Vi forslår d. 20 eller 27 maj - Tina kontakter forbundet. 

- Intromærker, kursus for børn og forældre, ny dato? (Lone og Tina) - Der bestilles intromærker hjem og 

efterfølgende snakkes om det skal indgå som en ting i undervisningen 

- Klubstævner 15.-16. maj og 20.-21. august. -15-16 maj er mere eller mindre klar og Marie går i gang 

med at finde sponsorer til stævnet. 

- Loppemarked ridehus. d. 9.4. fra 10-15. - der er på nuværende 30 stande.  

- Arbejdsdag - 7. maj 2016 

- Frivillighed giver point (Michael) - Michael ringer og forhøre sig om muligheden.  

5. Juniorudvalget - Næste opgave er Dølle - Helle høre Camilla ad om hun ønsker at fortsætte. 

6. Evt.: Sponsor stævne d. 11-12/6-16 

Næste bestyrelsesmøde aftales nærmere i gruppen. 

 

Referat: Marlene 


