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Referat af bestyrelsesmøde 12/10 2010   

Tilstede:  Kim, Karen, Helena, Rikke, Henriette, Karel og Holger   

Mødet blev afholdt på Hedensted Ridecenter   

DAGSORDEN: 
1. Nyt fra Karel / personale   

2. Godkendelse af referat.  

3. Personale   

4. Bunde & baner  

5. Folde  

6. Gennemgang af løbende sager  

7. Økonomi   

8. Meddelelser fra udvalg.  

9. Eventuelt  

10. Næste møde.   

Ad 1:  Vandings system, test resultat af nye sprinklere er endnu ikke 
fremkommet, rykker for resultat.  

Mødding, aftale med aftager genetableret og afhentning kører videre som 
tidligere.   

Personale, arbejdstøj, Jesper gummi sikkerhedssko, Karel følger op.   

Ad 2:  Referat godkendt  

Ad 3: Intet nyt  

Ad 4: Bunden i lille hal mangler flis, Karel følger op med Anders Lund om at få 
spredt det indkøbte flis.   

Bunden i den store hal er meget vanskelig at få gjort løs, priser tages hjem 
på re opfyldning af fiber samt pris for ændring til sold. 
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Endelig beslutning tages ved telefon kommunikation da der kræves en 
hurtig reaktion på forholdende.  

Ad 5: Græsfolden kan anvendes til opstaldede heste.   

Ad 6: Formand & Kasser fra de 3 bestyrelser indkaldes til fælles møde for at 
drøfte den mest hensigtsmæssige finansierings plan for vandings anlæg på 
de udendørs baner.   

Ad 7: Vi holder stadig skinnet på næsen men der er ikke mange penge at rutte 
med.  

Ad 8: Aktivitets udvalget ønskede  på opfordring yderligere et indendørs 
stævne til næste år, har stævne ledelse på plads. 
Bestyrelsen afventer tildeling af landstævner på mødet i Middelfart den 
13 november da vi af hensyn til indtægter kunne tænke os yderligere et 
landstævne.    

Årets juleafslutning for elevskolen vil blive afholdt  lørdag den 11. 
december.  

Ryttermærke undervisning til ryttermærke 4 vil opstarte i Januar 2011.  

Undervisere på elevskolen ønsker en 2ér Pony,  
Karel følger op på ydelsesplaner for de eksisterende ponyer.  

Ad 9: Årets julefrokost med personalet afholdes den 11. december.  

Græs springbane,  der ses på om vi evt. kan reetablere springbanen syd 
for sandbanen. 
Holger & Kim foretager vurdering og indhenter evt. tilbud på nødvendigt 
sand underlag for at gøre banen jævn samt sikre god dræn. 
Om Ok for økonomi skal banen gen etableres her i efter året for at være 
klar til sommer. 
Ønsket er en 70m x 40m bane.  

Referater mangler stadig, vi skal blive bedre til at færdig gøre referater 
samt få dem opdateret på hjemmesiden.  

Næste bestyrelsesmøde aftalt til den 16/11 2010 
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