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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 4/8 2009 hos Henriette  

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

Referent: Kirsten Dam  

1. Nyt fra Karel/personale  
2. Godkendelse af referat. 
3. Personale  
4. Gennemgang af løbende sager:  Baner 

Nyheder fra sommeren 
5. Økonomi 
6. Meddelelser fra udvalg. 
7. Eventuelt 
8. Næste møde.  

Ad.1 Der er i øjeblikket desværre sket indbrud i omkringliggende stalde. Vi beder derfor 
alle være med til at huske på at saddelrummet skal aflåses.    

Der er et par nye heste på vej ind i privatstalden. Pt. har vi 3-4 ledige hestebokse og 4-
5 ledige ponybokse.   

Der er indgået aftale om ny minilæsser og den gamle traktor tages retur. Den nye 
minilæsser må indtil videre kun benyttes Karel.   

Der arbejdes fortsat på at få vores udendørs baner færdige.   
Vandingen i haller vil blive skemalagt med hensyntagen til mindst mulig forstyrrelse.  

Ad.2 OK  

Ad 3 Kim prøver at finde dato for møde med Hanne.   

Ad 4 se ad 1  

Ad 5 Budgettet følges.   

Ad 6. Aktivitetsudvalget: Veloverstået ridelejr.   
Stævneudvalget: Landsstævnet er oprettet. Der er indkøbt ny stævnetelefon.  
Cafeteriet har haft optælling. Fremover vil der være pant på flasker.  
Elevskolen: Undervisningen er i gang og alle heste er klar til ny sæson.  
Dressurundervisning: Der er stor efterspørgelse på enetimer ved Michael. Karen 
undersøger om der kan udvides. 
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Springundervisning: Der er lidt uklarhed over hvem der modtager undervisning, der 
vil blive lavet nye lister.   

Ad 7. Efter staldmøde har der været spørgeskema om hvordan det fremover skal være med 
staldvagter. Et lille flertal vil gerne have en ny ordning, dette undersøges og indtil 
andet meddeles vil den gamle ordning fortsætte.   

Grundet misforståelser skal der fremover foreligge skriftlige aftaler når der indgås 
aftaler med externe håndværkere. Intet arbejde må udføres uden skriftlig aftale med 
enten Karel eller representant fra bestyrelsen.   

Pinto kommer kun lørdag og søndag.   

Stor ros til Karel, Jesper og hjælpere for hurtig og effektiv indhentning af heste under 
tordenvejr  

Ad 10 Næste møde 8/9 2009 hos Henriette.        
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