
Referat,	  bestyrelsesmøde	  d.	  26/11-‐2013	  

	  

Deltagere:	  Bitten	  Kjærgaard,	  Rikke	  Mahaffy,	  Svend	  Erik	  Nielsen,	  Annette	  Mortensen,	  Lars	  Mau,	  Mia	  Dickow,	  
Pia	  S.	  Jensen	  og	  Heidi	  Høgdall	  

	  

01:	  Godkendelse	  af	  referat	  
Godkendt	  
	  

02:	  Økonomi	  
Regnskabet	  ved	  udgangen	  af	  oktober	  ser	  fornuftigt	  ud.	  

Vi	  skal	  bruge	  ny	  traktor	  og	  baneplaner	  til	  ordning	  af	  de	  nye	  bunde,	  og	  vi	  har	  fået	  et	  fornuftigt	  tilbud	  på	  
bordet	  indeholdende	  både	  baneplaner	  og	  traktor.	  

Vi	  har	  haft	  store	  store	  udgifter	  på	  spredning	  af	  møg.	  Vi	  betaler	  både	  for	  afhentning	  OG	  spredning.	  Vi	  har	  
fundet	  en	  aftager	  til	  vores	  mødding	  halvdelen	  af	  året,	  således	  vi	  i	  den	  periode	  ikke	  skal	  betale	  ”dobbelt”.	  

Vi	  har	  fået	  et	  par	  nye	  elevheste	  ind,	  hvor	  den	  ene	  er	  sponseret	  af	  Hedensted	  Kommune	  og	  den	  anden	  fra	  et	  
hold	  forældre.	  Derudover	  kommer	  en	  kat.	  2	  pony,	  der	  bliver	  stillet	  til	  rådighed	  for	  elevskolen.	  De	  nye	  går	  
også	  med	  i	  handicap.	  Smokey	  er	  fortsat	  ude	  på	  prøve.	  

Vi	  kan	  fortsat	  optimere	  på	  antallet	  af	  elever	  på	  elevskolen,	  og	  nye	  tiltag	  vil	  vi	  tage	  fat	  på	  i	  2014.	  

Pia	  vil	  fremover	  stå	  for	  alt	  i	  forhold	  til	  ind-‐/udmeldelse	  på	  elevskole	  osv.	  

	  
03:	  Status	  på	  vores	  bunde	  
Vores	  nye	  bunde	  i	  begge	  haller	  er	  nu	  lagt	  ud.	  De	  mangler	  stadig	  at	  blive	  rigtig	  vandet	  igennem,	  men	  pga.	  
vejret,	  tør	  vi	  ikke	  gøre	  mere	  ved	  det	  nu.	  Efter	  distriktsstævnet	  skal	  de	  rettes	  af	  med	  en	  grader	  igen,	  men	  
ellers	  fungerer	  de	  godt.	  	  

	  
04:	  Stævnerapport	  
Udskudt	  
	  

05:	  Sponsorspring	  
Vi	  afholder	  ikke	  sponsorspring	  ml.	  Jul	  og	  nytår	  i	  år	  pga.	  klubstævne.	  I	  fremtiden	  kunne	  måske	  lave	  et	  internt	  
stævne	  med	  sponsorspring	  her	  i	  stedet?	  

	  



06:	  Info	  fra	  møde	  omkring	  Eliteklasser	  
Kommunen	  vil	  rigtig	  gerne	  have	  et	  samarbejde	  med	  os	  omkring	  Eliteklasser.	  Vi	  vil	  gerne	  støtte	  op	  omkring	  
projektet	  og	  er	  meget	  åbne	  for	  det	  som	  klub.	  Der	  skal	  i	  nærmeste	  fremtid	  afholdes	  opfølgningsmøde.	  
	  

07:	  Vandrepokaler	  
Kultur	  og	  Fritid	  har	  sponsoreret	  pokalerne	  til	  Kommunemesterskaberne.	  Emma	  Alex	  har	  vundet	  den	  i	  spring	  
i	  sommer.	  Klubben	  dækker	  udgifterne	  til	  gravering.	  Pokalen	  skal	  stå	  i	  klubben.	  Vi	  vil	  sætte	  en	  form	  for	  
pokalskab/skænk	  op	  i	  cafeteriaet	  til	  formålet.	  

	  
08:	  Løbende	  sager:	  

-‐ Elevskolen	  –	  indkommet	  mail:	  
Er	  behandlet	  

-‐ Status	  på	  stalden	  /	  ansatte:	  
Alle	  heste	  er	  tjekket	  og	  behandlet	  for	  orm.	  Der	  skal	  genbehandles	  over	  de	  næste	  par	  uger.	  
	  

09:	  Eventuelt	  
Handicapafd.	  får	  Marianne	  i	  jobtræning	  pr.	  2.	  december	  og	  frem	  til	  udgangen	  af	  februar.	  Hun	  kommer	  fra	  
Vejle,	  og	  det	  vil	  være	  Hanne	  og	  Line,	  der	  er	  hendes	  kontaktpersoner.	  
Nytårskur	  afholdes	  d.	  11/1-‐2014.	  
Den	  gamle	  halmvogn	  får	  vi	  kigget	  på,	  således	  sikkerheden	  heromkring	  optimeres.	  
Vi	  har	  talt	  om,	  om	  vi	  skal	  søge	  et	  indendørsmesterskab	  i	  2015.	  Vi	  vil	  gerne	  afholde	  distriktsmesterskaber.	  
I	  stævneudvalget	  virker	  det	  som	  om	  der	  er	  ”fremdrift”	  i	  forhold	  til	  bemanding.	  Der	  er	  kommet	  flere	  folk	  til,	  
som	  bl.a.	  kan	  hjælpe	  med	  at	  taste	  osv.	  
	  

10:	  Næste	  møde	  
Tirsdag	  d.	  7/1-‐2014	  kl.	  18.00	  
	  


