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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 28/4 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/Hanne/personale  
2. Godkendelse af referat. 
3. Personale 
4. Gennemgang af løbende sager: status Påskestævne, bunde 
5. Økonomi 
6. Rytterfest 
6a  Foder 
7. Meddelelser fra udvalg. 
8. Eventuelt 
9. Næste møde.   

Ad.1 Fortsat debat om traktor. Undersøger om vi kan få en på prøve. Vi ønsker ikke at 
anskaffe en fabriksny traktor.  
Lidt udskiftning i privatstalden. Stadigt ledige pladser men der er ved at være fyldt op.  
Vandingsanlæget i den lille hal er defekt. Ordnes.  
Der mangler en nøgle til herretoilettet. Undersøger om nogen i teknikudvalget kender 
noget til det.  
Hanibal er desværre ikke længere frisk nok til at klare sig.  
Karels telefon defekt. Karen undersøger om en ny.   

Ad 2 OK  

Ad 3 Alle børneattester er kommet retur.   
Kim skal til møde på kommunen   

Ad 4 Der skal findes ud af en løsning med undervisere efter august. Hanne/Kim taler med 
de forskellige.  
Ang. vanding af baner. Sprinkleranlæg i lille hal skal laves. Vandvognen skal 
repareres og der undersøges hvor der kan tappes vand til pris uden afledningsafgift. Vi 
beder Anders  om at lave et diagram over vandrørledning.  
Flot stævne rapport over Påskestævne.  

Ad 5  Budgettet holder.  
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Ad 6 Rytterfest. Der er ikke lige festplaner i støbeskeen men ønsker og ideer modtages. Der 
er planer om andre sociale arr. blandt andet en tur på golfbanen.  

Ad 6a Der har hidtil været både hvede og byghalm. Fremover vil der være byghalm alle 
steder. Der er enkelte steder blevet fodret med byg, dette byttes ud med mysli.  

Ad 7 Aktivitetsudvalget; har travlt med ridelejr. Der er planer om ringridning, badebassin 
og bålsted.   
Teknikudvalget: Kabyssen bortskaffes bla grundet de strenge hygiejnekrav.  
Stævneudvalget: Vi har modtaget sponsorgaver fra Danske bank, vi takker.  

Ad 8 Container med hegn og møbler skal stå åben da der er kommet fugt ind.    

På hovedvej 170 er der syd for Hedensted kommet et skilt med teksten Ridecenter . 
Dette skilt viser ikke til os, men derimod til et privat center. Vi undersøger om der kan 
komme skiltning til os, da vi ellers frygter at en del vil køre forgæves når der er 
stævner.    
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