
Referat	  bestyrelsesmøde	  18.	  marts	  2014	  

	  

Deltagere:	  Søren	  H	  Mortensen,	  Rikke	  Mahaffy.	  Heidi	  Høgdall,	  Svend	  Erik	  Nielsen,	  
Lars	  Mau,	  Bitten	  Kjærgaard,	  Mia	  Dickow	  	  

	  

01:	  Godkendelse	  af	  referat	  

Referat	  fra	  sidste	  møde	  er	  godkendt	  på	  sidste	  møde	  inden	  generalforsamling.	  

	  

02:	  Løbende	  sager:	  

Stalden:	  	  Vi	  går	  nu	  i	  gang	  med	  de	  nye	  udendørsbaner.	  Når	  disse	  er	  lavet	  vil	  vi	  undersøge	  
muligheden	  for	  at	  få	  lavet	  dræn	  i	  kravlegården	  mod	  nord.	  	  

Såfremt	  heste	  udefra	  har	  smed	  på	  HDR,	  er	  det	  en	  betingelse	  at	  de	  er	  medlem	  og	  de	  har	  
ridehuskort,	  såfremt	  der	  ønskes	  at	  benytte	  stalden.	  Her	  skal	  pointeres,	  at	  det	  kun	  er	  tilladt	  at	  
bruge	  striglepladserne	  ved	  elevstalden.	  

Elevskolen:	  Vi	  har	  fået	  tilbudt	  ny	  elevpony	  til	  låns,	  Tequila,	  og	  vi	  tager	  kontakt	  til	  ejer	  om	  det	  
praktiske.	  	  

Ansatte:	  Line	  har	  ferie	  i	  uge	  14.	  

	  

03:	  Vision/Idègrundlag:	  Forslag	  læses	  igennem,	  og	  sendes	  ud	  når	  det	  er	  godkendt.	  

	  

04:	  Status	  fra	  aktivitetsudvalget:	  Aktivitetsudvalget	  har	  holdt	  møde	  om	  årets	  arrangementer	  i	  
HDR.	  Der	  er	  oprettet	  fælles	  kalender,	  så	  alle	  arr.	  koordineres.	  Alle	  aktiviteter	  bliver	  synlige	  på	  
hjemmesiden	  og	  på	  stor	  fysisk	  kalender	  på	  HDR.	  Aftalt	  møde	  med	  repræsentant	  fra	  bestyrelsen	  og	  
udvalget	  primo	  hvert	  år.	  

	  



05:	  Staldmøde:	  Indkaldes	  til	  staldmøde	  d.	  29.	  april	  2014.	  Det	  forventes,	  at	  der	  stilles	  med	  én	  
person	  pr.	  boks	  som	  repræsentant.	  Indbydelse	  sendes	  ud	  snarest.	  

	  

06:	  Opgaveark:	  Sendes	  rundt	  til	  bestyrelsen,	  og	  tages	  op	  på	  næste	  møde.	  

	  

07:	  Eventuelt:	  Der	  følges	  op	  på	  henvendelse	  fra	  Quarter	  Horse	  Foreningen	  vedr.	  deres	  
forespørgsel	  om	  arrangement.	  Der	  er	  pt.	  venteliste	  i	  stalden.	  Der	  aftales	  møde	  med	  Vennerne	  og	  
bestyrelses	  deltagere	  er	  Mia,	  Svend	  Erik,	  Rikke	  og	  Søren.	  Rikke	  er	  kontaktperson	  til	  juniorudvalget.	  	  

	  

08:	  Næste	  møde:	  24/4-‐2014	  kl	  17.30.	  

	  


