
Bestyrelsesmøde d. 18. september 2017 

  
Til stede: Marlene, Jeanette, Tina, Jane (er trådt ind i stedet for Simon) og Lone 
Fraværende:  
 
1. Hvordan synes vi det går? 
- det går fremad nu  
- økonomien: vi har lige fået tilskud.  
 
2. Samarbejde i bestyrelsen, ansvarsfølelse, forventningsafstemning 
- hvis der er noget vi er i tvivl om, spørg i gruppen. Diskussioner holdes i gruppen.  
 
 
3. Maria 
-  hvordan vil hun have hjælperne. Skal der holdes et hjælpermøde? 
- der er kun tilfredse tilbagemeldinger 
 
4. Klubtelefon 
- Marlene undersøger og skaffer en ny 

 Hvem skal have den? Det er vigtigt at vi får svaret på opkald. 
 Marlene vil gerne fortsat passe telefonen 
 kontakt klubben via Gmail i stedet for tdc 

 
5. Henvendelser fra nye 
- Der er flere voksne der har henvendt sig vedrørende hold 

 
6. Hjælpere 
- se pkt. 3 
 
7. Opstaldning, Reklame, kontrakter 
- Kontrakt skal omskrives i forhold til at rettigheder forsvinder ved fraflyt og regler vedr. rengøring. 
- Hvornår skal de på stald? 
- Hvem fodrer til hverdag (Maria) og i weekenderne (aftenfodring fastholdes) 
 
8. Atv/traktor 
- Afventer svar fra Mertz på de lovede reparationer 
 
9. Parter 
- de har ikke krav på en erstatningshest hvis hesten er halt (skal indføres i kontrakten) 
 
10. Heste - Gamle, nye? 
- Ferro må begynde at gå en time på onsdag 

 Ma Belle er sygemeldt 14 dage fra d. 15.09. 
 Vi mangler store heste. Vi søger fortsat. Lave et opslag (Lone) 

 
11. Vinterfolde 
- Måtter, hegn strammes op, spalter 
 
12. Sygefolde 
- etableres langs den gamle ridebane. Der er ikke nogen tidshorisont. 
 



13. Ridehusbund 
- der er indhentet mange tilbud. Der kommer en sælger i morgen. 
 
14. Printer 
- Tina køber en ny 
 
15. Klubmesterskab 
- udsættes til sommerafslutning 
 
16. Klubtøj 
- firma på store hestedag har sendt mail. 
 
17. Væltet træ i skoven 
- Tina kontakter godset. Svært at sælge ferierytterpakker.  
 
18. Eventuelt: 

-. tomme flasker overalt. Snak med Anne (Lone) 
- Lone finder et gardin til Sejt 

 


