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Til:  Kim, Karen, Helena, Rikke, Henriette, Karel, Holger og Rasmus  

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6/4 2010 kl. 19.   

Tilstede var: Kim Killerich (KK), Rikke Mahaffy (RM), Karen Tang Petersen (KTP), Rasmus Braun 
(RB), Helena Alex (HA), Henriette Knudsen (HK)& Holger Poulsen (HP). Karel deltog i mødet fra 
kl. 19.00 til 20.00  

Referent: Rasmus Braun  

1. Nyt fra Karel / personale   

2. Weekendvagter (RB) 

 

lagt her så Karel kan deltage  

3. Godkendelse af referat.  

4. Gennemgang af løbende sager  

5. Økonomi   

6. Meddelelser fra udvalg.  

7. Eventuelt  

8. Næste møde  

Referat: 
1. Nyt fra Karel.  

a. Opstaldninger 1 ud 1 ind. Der er stadig plads. RH har skrevet til aviserne 
b. KTP ønsker navneskilte på nye heste. Karel følger op. 
c. Der påføres ekstra flis i lille hal. Det lægges i et 2 cm. lag, i alt 16 m3. 

2. Der var følgende kommentarer til Karel angående stald 

 

weekendvagter: Navne staldvagterne 
skal skrives på Blue Horse kalenderen. Weekendvagternes arbejdsopgaver skal være 
veldefinerede. Bestyrelsen skal være synlig ved møder og aktiviteter. 

3. Godkendelse af referat. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
4. Gennemgang af løbende sager 

a. Harvning af baner. Eksisterende lille harve i 10m volter. Stor harve bruges mandag, 
torsdag & fredag. 

b. Christina Bendorf vil gerne stå for Ridemærke undervisning. Materiale støves op . 
c. Nye fotos af bestyrelsen skal tages af Katrine Brun 
d. Folder om hjælp ved stævner og lign. Til elevskole forældre og andre er på vej til RB fra 

KK 
e. Dansk Friser forbund  kåring arr. 17 

 

19 /9 2010. vi siger ja tak til arr. Der laves en caf.  
plan. 
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f. Der har ikke været kontakt til Slide Show folket. De synes at være flyttet til Fredericia. 
g. Midt Jysk Friserforbund har spurgt om at leje Centeret d. 25/7. Vi suger nej tak pga 

sommerferie 
h. Der har været bemærkninger om en elev som skal trækkes på det let øvede hold  tirsdag 

1745 

 

1830. Vi afventer næste gang og Elses melding. 
i. Karel og KTP fortsætter med projektet ang. opsadlings spiltove 
j. Opdateret  ridehuskort liste Karel/Karen TP 

5. Økonomi ligger på budgettet.  
a. Hedensted Komm. beder om sommeraktiviteter. Plan laves til 2011. Økonomien er god. 

Tages op i bestyrelsen i november. 
6. Meddelelser fra udvalg 

a. Distriktsstævne i weekenden 10/11 2010. 400 starter tilmeldt. Rytterlicens obligatorisk  
b. Aktivitetsudvalg. Opslag til Farmland Cup ønskes produceret til kr. 900 i alt. Bestyrelsen 

sagde ok. 
c. AU Elevheste til klubstævner. Springdeltagelse kræver springundervisning. Kræver 

accept af RM og underviser. Koster kr. 50 pr. hest. 
d. AU Ridelejr. Må der laves skovtur? Ok fra bestyrelsen. 
e. AU udendørsbaner til Farmland Cup. Banetilsyn 

 

hegn korrekt mål, vanding, harvning. 
KTP & RM hjælper med opstilling af baner. Karel og pers. skal sørge for banernes stand. 
Sekretariat indenfor og regnecentral i skurvognen udenfor. 

f. AU Ponygames. Elevheste kan ikke bruges i konkurrencer ude af huset. Især nu hvor 
belastningen er lidt hård. Foreløbig på hold. 

7. Evt. 
a. Margit har bortvist mennesker der har medbragt egen mad og drikke. Bestyrelsens 

holdning er at har cafe åbent skal folk ikke sidde der og spise medbragt med. Dåser og 
flasker må ikke findes på stedet aht. SKAT. 

b. KK arbejder på vanding af udendørsbaner. 3 fsk firmaer giver tilbud. Alternativt kan der 
købes maskiner som harver, vander og river banen. Begge løsninger arbejdes der videre 
på. 

8. Næste møde 4/5 2010 

 

flyttet til 18/5 2010.05.17  

Rasmus Braun  
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