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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 31/3 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, elevskolen 
5. Økonomi 
6. Sommerfold og udlukning på græsfold 
7. Ansøgning til vennerne 
8. Frikøb af privatejet pony/hest vedr. elevskolen  
9. Meddelelser fra udvalg. 
10. Eventuelt 
11. Næste møde.   

Ad.1 Der er en virus i stalden. Virusen er smitsom og udarter sig i hoste. Der er ingen 
forebyggende behandling men rammes hestene får de antibiotikabehandling efter 
dyrlægetilsyn.  
Der er lidt udskiftning i privatstalden og pt. er der ledige ponybokse.  
Der tales om at kunstgøde på elevfolden.  
Fortsat problemer med at bunden i den lille hal er for hård. Det aftales at den fremover 
harves 2 gange dagligt og handicapridning prøver om der også kan rides lidt inden for 
hovslaget.  
Vi har modtaget 12 underlag fra Hanne Skafte, vi takker.  
Der købes hegnspæle + diverse for at lave ekstra græsfold. Udgift ca. 5800,-kr  
Indhegning om dressurbanen (kravlegården) er første prioritet ved teknikudvalget.  
Det aftales at kun Karel må betjene den grå traktor, der arbejdes på at finde en anden 
traktor.  

Ad. 2 OK  

Ad. 3 Hanne Skafte er startet som koordinator.  
Jesper arbejder nu fuld tid.  
Børneattester på hele personalet er klar til afsendelse. Fremover indhentes der f.eks 
attester hvert 2. år, dog altid ved nyansættelse.  
APV er under udarbejdelse.  
Der har været et møde med Inger Slumstrup for at tale om evt. konsulent bistand fra 
kommunen. De kommunale tilskud er fordelt som sidste år. 
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Ad. 4 Der er problemer med syge heste. Der er fortsat virus i stalden. Hanibal er stadig halt, 
dyrlægen ser på ham og vurdere fremtiden.   

Ad. 5  Se bilag 1.  
Generelt er folk gode til at betale, der mangler kun få betalinger.  
Der skal afholdes møde med Venner og center for at aftale bogføring og evt. 
regninger.  

Ad. 6 Sommerfold bliver lige som sidste år.    
Der undersøges om der er behov for udlukning på græsfold.   

Ad. 7 Der indkøbes en mobiltelefon mere. Helena laver ansøgning til vennerne om en ekstra 
bærbar pc.  
Vi undersøger om muligheden for logotøj evt. flere forskellige produkter.  
Vennerne vil sponsorere en højtryksrenser.  

Ad. 8 Udregning laves og pris findes.  

Ad 9. Springudvalget: Der er ledige springpladser tirsdag. Se opslag og nettet. Henvendelse 
til Henriette Knudsen. Det aftales med Anja hvilke elevheste der kan anvendes.    

Aktivitetsudvalget: Ponygames er i gang, se opslag. Der er fastsat en dato for 
rytterlejr, tilmeldning kommer senere.   

Webmaster: Nethastigheden øges så der fremover bliver muligt at udnytte nettet bedre 
under arrangementer.   

Stævneudvalget mangler ærespræmier. Kate laver en samling.  

Ad. 10 Med hensyn til hjælpere ved stævner og arrangementer: Vi har mange gode hjælpere 
som knokler og gør et stort og fint stykke arbejde. For ikke at slide dem helt op kan vi 
stadig bruge lidt flere. Har du endnu ikke meldt dig er tiden måske inde! En time eller 
2 er bedre end ingenting.   

Vinduer i stalden skal lukkes om natten frem til 1. maj herefter er det vejret som afgør 
det.   

Ad. 11 Næste møde tirsdag den 28/4 kl. 19 hos Henriette.        
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