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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 3/2 2009 hos Henriette  

Til stede:  Anders Lund, 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. Nøgler/bokse 
5. Økonomi  
6. Hø 
7. Springning på elevheste. 
8. Dommertårn til dressur. 
9. Meddelelser fra udvalg. 
10. Eventuelt 
11. Næste møde.   

Ad.1 Karel forhindret i at møde.   
Hallerne skal harves dagligt. 
Trillebør til klatter skal tømmes da vi ikke kan forvente at folk udefra ved hvor den 
skal tømmes. 
Alle bedes være opmærksom at der ikke må være hunde i cafeteriet.  

Der er fortsat et problem med parkering foran porten. Af og pålæsning er tilladt 
foran porten såfremt man bliver ved bilen. Porten skal være fri af hensyn til evt. 
ambulance. Vi beder jer om at overholde dette og hjælpe hinanden med at huske 
det.  

Ad. 2 Godkendt.  

Ad. 3 Margit holder med undervisning. Der vil komme oplysning om fremtidige undervisere 
på tavlen så snart det er på plads.   

Ad. 4 Depositum for nøgle og bokse vil stige. Depositum har været for lavt sat og dette har 
givet problemer med at skaffe nøgler retur.  
Der arbejdes stadig på at løse vores traktorproblem, Kurt Rand undersøger sagen.  

Ad. 5 Se billag I og II (regnskab 2008 og budget 2009)  

Ad. 6 Det hø, vi selv har høstet bliver fint brugt.  
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Ad. 7 Spring på elevheste er primært forbeholdt elevryttere fra elevskolen. For at gå til 
spring kræves det at man modtager dressurundervisning og at man behersker dette til 
en vis grad. Undervisningen skal ikke nødvendigvis være på samme hest/pony som 
man springer på.   

Ad. 8 Der laves en ansøgning til Vennerne om et mobilt dommertårn.  

Ad. 9 Aktivitetsudvalget har efterhånden styr på de fremtidige stævner.  
Cafeteriet har lidt problemer med en rist i emhætten, denne skal renses.  
Telefonen virker ikke rigtigt i cafeteriet, Kurt El ser på det.  
Teknik: se tekniks referat.  
Elevskolen får en hest på prøve.  

Ad. 10 Der er enighed om at det kunne være nyttigt med et springkursus. Henriette 
undersøger.   

Med hensyn til Påskestævne så mangler vi en der er ansvarlig for proportioner 
og modtager anmeldelser. Samt vi mangler en praktisk ansvarlig.  

Solkort koster 100 kr i depositum som tilbagebetales ved aflevering af brugt kort.  

Vi har fortsat et problem med hjælpere til diverse ting. Der vil blive udleveret et 
OPRÅB som vi beder jer tage stilling til og gerne udfylde. Stor tak til alle dem som 

allerede gør et stort stykke arbejde.  

Ad. 11 GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19/2 KL. 19.00

    

Generalforsamlingen er for alle, vi glæder os til at se jer!    
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