
Bestyrelsesmøde d.15 december 2018 
Referat: 
 
Fremmødte: Jeanette, Lisbet, Grethe, Marlene, Nicolai og Henriette 
 

1. Godkendelse af referat - fra 9 november 2018 - Udsat pga. printer problemer 
 

1. Bestyrelsen, ansvarsfordeling, funktioner, daglig drift 
a. Daglig drift. - Det går rimligt. Dog går det lidt ud over Ridehuset, når der er 

ekstra opgaver pga. syge heste o.lign. Vi gør vores bedste for at sørger for 

det, men alle er velkomne til at rive hovslag en gang imellem, så det bliver 

holdt ned.  

2. Stald-Pensionær 

a. Ledige bokse -  Muligvis kommer der en ledig boks, Lux er måske ved at blive solgt. 

b. Arbejdsdag  - Vi satser på  d. 26/1-19 

 

 
4. Økonomi 

a. Status - November har været rigtig hård pga. syge heste.  

 

5. Elevskole 

a. Ma belle - Blev godkendt af forsikringen og aflivning var tilladt.  

b. Ferro - Kunne desværre ikke mere og han blev aflivet sammen med Ma Belle 

c. Vi mangler heste. Vi har fået tre heste på prøve, i håb om at de kan fungere. Men der 

er mange ting der skal gå op i en højere enhed også økonomisk, men der er lavet en 

god aftale med hestehandlen omkring lån, så vi kan få prøvet dem godt af.  

d. Katja - Er stadig i genoptræning og vi afventer.  

e. Luna - Er igang med genoptræning og er blevet bedre, men er desværre rigtig sur på 

børne, derfor er vi ikke helt tryg ved at bruge hende.  



f. Bodil  - Er stadig halt og det ser ikke for godt ud - der er forsøgt at få handlen til at gå 

tilbage, da det er som udgangspunkt er en handelsfejl. 

6. Etablissement 

a. Traktor - Vi har måtte have fat i servicegården, da traktoren gik i stå. Det viste sig at 

være skidt i tanken, de har renset dem, så godt de kunne.  

b. Trailer - er synet, den kommer hjem, når den har fået sat støtte ben på.  

 
7. Arrangementer 

a. Arrangementer for eleverne: Vi vil forsøge at få arrangeret: 

b. Fastelavns ringridning osv. for egne medlemmer d. 3/3-19 

c. Fastelavns banetræning -  med Fastalavnsris og rosetter d. 23/2-19 

d. Pinse elevstævne med sommerafslutning d. 9/6-19 

 

 
8. Cafe 

e. DRF - Råder os til ikke at have en separat støtteforening, men at vi køre 

arrangementerne og økonomien ind over klubbens. Vi forsøger at se om, vi skulle 

være så heldige at nogle forældre vil være med til at sørger for cafeen.  

 

9. Evt. Næste møde 13 januar 2019  

 


