
Referat af bestyrelsesmødet d. 10/9-18. 

 

Deltagere: Henning Pedersen, Holger Poulsen, Line Thomey, Pernille  

Dam Madsen og Ann Worm 

 

Fraværende: Kirsten Sander Iversen og Stig Jochumsen 

Referent: Ann Worm 

 

 

1. Gennemgang af referat og godkendelse til bestyrelsesmappen 

Referat godkendt 

 

2. Økonomi status samt budget gennemgang 

Priserne på hø og wrap er 1 kr højere pr. kg, så vi bliver nødt til 

at lave en regulering/stigning. 

Kirsten snakker med staldudvalget, hvad der kan gøres. 

Staldudvalget består udover Kirsten af Susan Bühl Nielsen og 

Gitta Madsen. Udvalget har møde d. 17/9. 

 

Line undersøger, om det er muligt at købe billigere wrap og hø. 

 

Restancelisten er nedbragt væsentligt. 

 

Ann undersøger muligheden for at få Mobilpay mere ind som 

betaling og tilbagebetaling v præmier t. stævner m.m. 

 

Økonomiudvalget (Kirsten, Berit og Ann) kigger på nye 

systemer til betaling i de forskellige afdelinger. 

Der er forskellige afregningsmetoder v de forskellige 

privatundervisere, dette skal forenkles. 

 

 

3. Indkommende mails til bestyrelsen. 

De forskellige mails blev behandlet. 

 

4. Igangværende projekter status og gennemgang 
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Projekt ”Ny springbane” er stadig på tilbudsstadiet, Line arbejder 

videre med at få et tilbud fra Walber. 

 

Visionsmødet d. 4/9 gik fint, Kimi styrede de ca 35 deltagere 

igennem aftenen. Bestyrelsen holder møde m Kimi d. 1/10. 

 

Bestyrelsen holder strukturmøde d. 8/10, hvor der skal laves en 

kalender m stævner og opgaver samt en opgaveliste. 

Dette skal bruges som styringsværktøj. 

 

5. Personale 

Der er startet en praktikant, der skal være 4 uger i praktik i 

stalden. 

 

6. Elevskolen 

Der er også højere omkostninger ved at have elevponyer/heste 

pga høj høje og wrap priser. Derfor kommer der også en stigning 

for at gå til ridning på en elevhest. 

 

7. Stalden 

Der arbejdes på at få ansat mere staldhjælp. 

 

8. Stævner 

C-stævnet d. 8-9/9 gav visse udfordringer pga vejret. Alligevel 

gav stævnet kr 13.500 i overskud i sekretariatet. 

Caféen gav kr 4.000,- i overskud. 

Dejligt at så mange igen ville hjælpe – også med at flytte stævnet 

indendørs. 

 

Næste stævne er C-stævnet i spring for ponyer og heste d. 21-

23/9, hvor der allerede nu er stor tilslutning. 

  

9. Bygningerne 

Intet nyt. 

 

10. Eventuelt 
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Der har været problemer med det udendørs netværk, Svend Erik 

er på sagen. 

Desuden driller nettet i springdommertårnet. Ann kontakter 

Svend Erik. 

 

DRF afholder dressurdommerkursus på HDR d. 15-16/9. 

 

11. Næste møde er man d. 22/10-18 
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