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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 20/10 2009 hos Helena  

Til stede:  Kim Kiilerich, Helena Alex, Rikke Mahaffy, Henriette Knudsen, Karen Tang og 
Kirsten Dam.  

Referent: Kirsten Dam    

1. Nyt fra Karel/personale kl.19:30-20:00 
2. Godkendelse af referat. 
3. Personale 
4. Gennemgang af løbende sager. 
5. Oplæg fra, bestyrelsen og HS, her under status på elev pony/heste 
6. Kalender 2010, gennemgang af stævner og service niveau. 
7. Bestyrelsens arbejdsopgaver, hjælp til disse. 
8. Telefon honorar  
9. Julefrokost 
10. Personale, julegaver 
11. Økonomi 
12. Meddelelser fra udvalg. 
13. Eventuelt 
14. Næste møde.   

Ad.1 Hal er vasket. Sand og flis til bunde er klar til landsstævne.   
Der er lidt udskiftning i privatstalden. Der kommer 2 nye ind og 2 gamle forlader 
os.  
Petit forlader elevskolen.  
Privatstalden har en hest med bronchit. Der tilbydes en plads i enden af stalden da der 
er mulighed for at have et vindue åben der.  
Der kommer en praktikant ind i 4 uger. Der laves en liste med arbejdsopgaver incl. 
landsstævne.  

Ad 2 ok  

Ad 3 Stor ros til Jesper og Jeanet, flot arbejde i Karels ferie.    

Ad 4 Elevskolen til debat. Endnu ikke afklaret situation på underviserfronten. Pt. flyttes 
tirsdagshold ned til kl. 17 så Else kan undervise. Første tirsdagshold tilbydes pladser 
mandag. Rikke arbejder på omrokering af hold.  

Ad 5 Elevskolen mangler den røde tråd (struktur og sammenbinding). Der skal indkaldes til 
møde med de forskellige undervisere.  
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Ad 6 Blev ikke til en gennemgang af stævner men en snak om at cafeteriet ikke har 
frivillige nok til at opretholde samme serviceniveau under kommende stævner. 
Enighed i bestyrelsen om at der ikke er behov/krav om lange åbningstider. Der kan 
evt. være åbnet omkring frokost eller lign. Ved en del stævner er det nok der kan 
købes slik og vand i sek.   

Ad 7 Der er en skæv arbejdsfordeling af opgaver i bestyrelsen. Snak herom, evt. forslag til 
forbedring tænkes igennem.  

Ad 8 Der er visse bestyrelsesopgaver som er forbundet med en del telefonopkald, 
papir/printer forbrug, benzin osv. Mulig for honorering af disse undersøges.  

Ad 9 Julefrokost den 12/12 for personale   

Ad 10 xxx  

Ad 11 xxx  

Ad 12 Aktivitetsudvalget arbejder på Juleklippedag den 6/12 og Juleafslutning den 12/12.  
Der ønskes undervisere og ansvarlig koordinator til Ryttermærke 1 og 2  

Ad 13 Nihil  

Ad 14 24/11 kl. 19 hos Henriette.  
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