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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 6/1 2009 hos Henriette  

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

Fraværende: Karen Tang 
Referent: Kirsten Dam  

1. Nyt fra Karel/personale kl.19-19.30  

2. Stævneønsker fra aktivitetsudvalget kl.19.30-20.00  

3. Godkendelse af referat.  

4. Gennemgang af løbende sager.  

5. Personale  

6. Økonomi   

7. Dato for generalforsamling  

8. Meddelelser fra udvalg.  

9. Eventuelt  

10. Næste møde.     

Ad.1 Alle bokse er fyldt op.  
Bonnie bliver kørt væk 7/1.  
Der er nu styr på udleveret nøgler. 
Bunden i begge haller er meget hård. Der skal harves grundigt. Anders kommer med 
en harve, som kan komme mere i bund end den vi har.  

Ad. 2 Christina Bendorf mødte op på vegne af aktivitetsudvalget. Der blev talt om hvilke 
stævner der skal afholdes i 2009. Mere herom på hjemmesiden så snart det er på plads. 
Vi talte om at der pt. ikke rigtigt er noget stævneudvalg så der kan ikke hentes 
resourcer der. Da aktivitetsudvalget på denne måde får god erfaring i stævner er der 
måske muligheder for at de senere har mod på store stævner.  

Ad. 3 Referat er ikke godkendt. Punktet vedr. nøgler og bokse skal på igen til næste møde.  
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Ad. 4 Internt  

Der har været tilfælde hvor heste fra elevskolen har været udlejet til børn under 12 og 
der trods aftale ikke har været voksne tilstede. Det skal også pointeres at elevhestene 
ikke må forlade rideskolens arealer. Af sikkerhedshensyn overfor os alle er det vigtigt 
at overholde gældende regler ved leje af elevheste.  

Det hold som skulle komme udefra for at springe tirsdag har valgt ikke at komme, da 
tidspunktet ikke passede.  

Ad. 5 Internt.  

Ad. 6 Anders meddeler at salg af lodder til børnehjælpsdagen har givet klubben et overskud 
på ca. 9000,-kr  

Ad. 7 Generalforsamling afholdes den 17/2, såfremt det passer med center og venner.  
Anders ønsker ikke genvalg.  

Ad. 8 Cafeteriet: Skal holde møde og fremover vil åbningstider afhænge af hvornår der er 
frivillige. 
Teknik. Der mangler at laves noget strøm: Kurt ser på det. 
Aktivitetsudvalget meddeler at der ikke kan laves referat fra deres møder da det meste 
foregår pr mail/sms og telefon.  

Ad. 9   

Ad. 10 Næste møde tirsdag den 3/2 2009 hos Henriette.      
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