
Bestyrelsesmøde d. 22. juli.18 

Til stede :Lisbeth, Grethe, Jeanette, Susanne, Henriette, Nicolai og Marlene 

 

1. Bestyrelsen, ansvarsfordeling, funktioner, daglig drift 

 

a. Konstituere bestyrelsen:  

Formand: Marlene Seelig Jensen 

Næstformand: Nicolai Wollert 

Sekretær: Lisbeth Kok 

Kasserer: Grethe Månson 

1. Menig Elevskole Jeanette Jensen 

2. Menig Opstaldere Henriette Larsen 

Menig medlem: Susanne Rossenell  

b. Funktionsbeskrivelser er fordelt. 

 

2. Stald - Pensionær drift 

 

a. Ellis køre derud  af og det er fantastisk.  

b. Fodring af hestene - Ellis sørger for alle får mad hver dag - Minimax, Laban, Lady og 

Kaiser skal også have mad i weekenden og de bliver sat på morgenvagten. 

c. Frøgræs - skal bestilles  

d. Staldmøde - Påtænkes at afholdes i løbet af 2 måneder 

e. Arbejdsdage - Der forsøges at planlægges en dag i nærmere fremtid. 

 

 

      3. Elevskole 

 

a. Underviser - Det besluttes at der ansættes undervisere.  

b. Heste - Ma Belle mangler at få taget røntgenbillede, så vi kan få sendt ind til 

forsikringen. 

Der kommer ny hest mandag d. 23/7-18 som vi har fået lov til at låne i 3 mdr. før vi 

beslutter om hun fungere i elevskole.  

 

a. Ridelejr status - Tina og Lone har inviteret en ekstern underviser i forbindelse med 

ridelejeren til 500 kr.  

b. Møde med forældre og deres elever inden sæson start - 16/8-18 kl. 18.00 - Lisbeth 

laver Nyhedsbrev og mødeindkaldelse. 

c. Movie - Sag køre stadig.  

 

4. Etablissement 



 

a. Udendørsbaner, hegn og bund. Vi mangler hegn rundt om udendørs banen, det 

koster ca. 10.000 kr. at få BP hegn til at lave det. Kender vi evt. nogle der kan lave 

det billigere? Hegnet får lige lov til at stå lidt i bero. Da pengene skal prioteres på 

ponyere lige nu.  

   

a. Folde - Græsfoldene er ved at være fuldstændig færdige, der er intet græs og 

hestene begynder at gå og hive rødderne op og pga. tørken dør rødderne. Vi 

overvejer at lukke for græsfoldene og sende alle heste på vinterfoldene, for at sikre 

græsset, så det ikke bliver fuldstændig bidt i stykker, så vi ikke har mulighed for at slå 

wrap på det næste år. Wrap er en stor del af vores levebrød og derfor bliver vi nød til 

at sikker det.  

b. Fibernet - Vi kommer over på Fibernet d. 26/7-18,  

 

 

5. Økonomi 

  

a. Friluftsrådet Vi har fået pengene for projektet i have folden.  

b. Bank - skal vi skifte? Grethe og Marlene undersøger mulighederne 

c. Mobilepay - Marlene og Grethe undersøger i forbindelse med Banken. 

d. Kassebeholdningen er god, men der skal fortsat spares og prioriteres.  

 

 

6. Arrangementer 

a. Mini ridelejr ingen tilmeldt 

b. Stor ridelejr 9 tilmeldt. Lone og Tina er hvis i gang med planlægningen. 

c. Loppemarked: Gav godt. Caféen havde en god indtjening.  

d. Leje af hestetrailer: 10 turskort kan købes for 1500 kr. Dagspris er fortsat 200 kr.  

 

 

Næste møde d. 19. august 18 kl. 13.00 

 

 

Evt.  

 

 


