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Til:  
Rasmus Braun, Karen Tang Petersen, Holger Poulsen, Rikke Mahaffy, Helena Alex (Kim Kiilerich)   
Indkaldelse til bestyrelsesmøde Tirsdag den 16.08.11 kl. 19.00 Hedensted Rideklub (mødelokalet)  

REFERAT:  
1. Nyt fra Kim 
2. Økonomi  
3. Personale 
4. APV - ridelærer 
5. Stævner - forarbejde 
6. Hø - forbrug 
7. El lamper 
8. Godkendelse af referat fra sidste møde 
9. Gennemgang af løbende sager 
10. Meddelelser fra udvalg 
11. Eventuelt 
12. Næste møde  

Ad. 1. Nyt fra Kim 
Jesper har ferie i denne uge.  

Kim foreslår at kaffepausen rykkes fra kl. 10 til kl. 11. Idet det giver mening at holde pausen kl. 11 
når stalden er færdig og ikke midt i staldarbejdet. Bestyrelsen bakker op om dette.  

Banerne ude er passet og redet på og de er rettet at så de ser ok ud. Kravlegården er dybdeharvet 2x 
om ugen for at den ikke skal blive for blød.  

Alarmen (i forb. med vanding) i den store hal, virker ikke. Bliver lavet snarest.  

Kim har gang i en gennemgang af foderplaner i stalden og har kontakt til foderleverandør (Hornsyld 
Købmandsgård). Foderplanerne gennemgås i forbindelse med skrantende økonomi, det skal 
undersøges om der kan ændres på foderet (uden problemer).  
Ang. Hø, bliver der rundt regnet brugt 60-70 kg for meget dagligt. Hvilket er en betragtelig mængde. 
Den eneste der må tage hø selv er Lena Åmand 

 

ingen andre!  

Kim arbejder på en løsning med at veje høet for at sikre at der er det i spandene som der skal være. 
Han giver besked når de begynder at veje.  

Som eksperiment skal en af Lenas heste i en periode stå på halmpiller. Klatter skal dagligt tages ud.           
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Ad. 2. Økonomi (bilag vedlagt) 
Der er underskud på 143.000 kr. 
Hø:  30.000 
El:  50.000 
Varme:  11.000 
Vandskader:  15.000 
Paint Horse:  35.000 (som ikke kom, var budgetteret)   

143.000 kr. i alt 
Dertil skal der bruges/betales 45.000 til vandpumper, det giver minus på likviditeten på ca. 200.000 
Pr. 31/12-2011 giver det -38.000.  

Traktoren er gået i stykker. Holger har kigget efter en anden, men har ikke kunnet finde en. Vurderer 
at selvom der evt. skal bruges 30.000 kr. på den er den stadig pengene værd.  

I forbindelse med fjernvarmeforbrug har konsulenten endnu ikke undersøgt hvor varmen bliver af, 
noget kan tyde på en læk et sted og det skal undersøges snarest.  

Ad. 3. Personale 
Behandlet internt  

Ad. 4. APV-Ridelærer 
Rikke sørger for at undervisere på elevskolen får udfyldt APV skema  

Ad. 5. Stævner forarbejde 
Karen kan af personlige årsager ikke stå for hjælpere til pony spring (landsstævne i September). Der 
er forslag om Lotte Rand kan stå for det.  Karen tager kontakt og spørger om hun kan stå for at finde 
hjælpere til dommertårn, skriver, tidstager og speaker. 
Karen kontakter Jette Schmidt og hører om hun kan finde hjælpere til sekretariatet.  

Ad. 6. Hø - forbrug 
Se ad.1. og ad.2.  

Ad. 7. El-lamper 
Modtaget nyt tilbud på lamper. Rasmus og Karen holder møde i næste uge med kommunen om 
tilskud.  

Ad. 8. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Udsat, sekretæren har ikke nået at renskrive det.         
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Ad. 9. Gennemgang af løbende sager 
Velkomstfolderen er drøftet, Rasmus har sendt oplæg videre til øvrige bestyrelse.  

Internt stævne bliver et julestævne kombineret med juleafslutning d. 10. 

 

11. December 2011.  

Rikke skal holde møde med underviserne om sammenlægning af nogle hold. 
Ludger (elevhest) er skadet. 
Axel skal kontaktes, skal kigge på sadel til Ludger og Millinium. 
Axel skal kigge på samtlige sadler/gjorde mm. hen af vejen.   

Intro til pony-forældre; Else kører det og Line vil gerne hjælpe med det. 
Der skal være mødepligt, OBS at have 2-3 datoer at vælge mellem.  

Ifølge Karen er det stadig et problem at der er for mange der ikke bliver meldt ud og ind på 
elevskolen. Det opleves at de giver besked til underviser og så kommer det ikke videre. Det giver 
bøvl og problemer når der skal sendes regninger ud.  

Ad.10. meddelelser fra udvalg 
Intet nyt  

Ad. 11. Eventuelt 
Intet  

Ad. 12. Næste møde 
6/10-2011, der holdes staldmøde fra 19.00-20.00 i cafeteriet (det er tilladt at medbringe kage) og 
derefter bestyrelsesmøde fra kl. 20.00   

Mvh bestyrelsen  

Ref./ Helena Alex 
17.09.2011      
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