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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 24/2 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. Konstituering af bestyrelse. 
3. Godkendelse af referat. 
4. Personale, herunder bla Personale i weekenden?, Undervisning om formiddagen? 
5. Gennemgang af løbende sager. Harvning i haller, specielt den lille. 
6. Økonomi  
7. Ponygames 
8. Førstehjælp og hjertestarter. 
9. Bund i runddel og hegn. 
10. Stævnesmed. 
11. Meddelelser fra udvalg. 
12. Eventuelt 
13. Næste møde.   

Ad.1 Karel forhindret i at møde.  
Hallerne skal harves dagligt. Hallerne skal harves med tandharven efter følgende 
plan.:  
Lille hal harves hver mandag, onsdag og fredag.  
Store hal harves hver mandag, torsdag og fredag  
De resterende dage er det fint at der slæbes over.  
Der er pt. 2 ledige bokse. Notat om dette på hjemmesiden.   

Ad. 2 Formand: Kim Kiilerich  
Næstformand: Rikke Mahaffy  
Resten uændret.  

Ad. 3 OK  

Ad. 4 Om der skal være personale på i weekenden vil vi lade et staldmøde om at tage stilling 
til. Det kan ikke blive vores faste personale men f. eks. en fast pulje af 
staldvagterne .  

Anne Sofie, Andrea og Rikke holder et kalendermøde for at få fredagsundervisningen 
til at gå op.   

Ad. 5 Harvning af haller se ad. 1. Vennernes traktor, hvem står for forsikring? 
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Ad. 6 Budgettet holder.  

Ad. 7 Det er i orden at opstarte ponygames som arrangementer. Udefrakommende skal 
betale ridehuskort eller pr. gang, udover beløbet for at deltage i ponygames.  

Ad. 8 Der arbejdes på at få et førstehjælpskursus i gang. Der er ikke kapacitet til at oplære 
nogen i hjertestarter derfor stilles det i bero at ansøge om en sådan.  

Ad. 9 Mugge kontaktes ang. runddel.  

Ad. 10 Punktet udgik  

Ad. 11 Stævneudvalget : Stor ros for weekendens stævne. Enkelt kommentar om at banen 
måske skulle vende modsat. Vi vælger dog at beholde banen som den er da det er mest 
publikumsvenligt at se rytteren hilse forfra. Af hensyn til hjælper som bringer 
kritikker er det også mest hensigtsmæssigt at banen bliver som den er.   

Aktivitetsudvalget arbejder med en plan for at honorere hjælpere.   

Cafeteriet melder om veloverstået stævne med fin omsætning.   

Elevskolen har fået tilbud om en 3. pony på prøve. Det lyder ikke dårligt men pt. er 
der ikke plads til en ny pony.   

Ad. 12 Der er planer om springkursus 19-20/3.  
Planer om foredrag at Jytte Lemkow.   

Der afholdes møde med alle udvalg den 10/3 i cafeteriet kl. 20.00.

  

Ad. 13 Næste møde den 31/3 hos Henriette.     
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