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Tilstede:  Karen, Helena, Rikke, Karel, Rasmus og Holger. Kim kom ved 20 tiden.   

DAGSORDEN:   

1. Nyt fra Karel / personale   

2. Elevheste 

 

ponyer  

3. Godkendelse af referat.  

4. Personale   

5. Gennemgang af løbende sager  

6. Økonomi   

7. Meddelelser fra udvalg.  

8. Eventuelt  

9. Næste møde   

1. Karel  
a. Opstaldning 1 ud og nok 1 mere.  
b. 6/7 juni overnattende hest+vogn. 

2. 2 udendørsridebaner (dressur) harves.  
3. Bestyrelsen har modtaget et brev fra underviserne Else & Nadja ang. elevheste situationen. RH & 

RB indkalder undervisere til møde ang. ponyer og andet (elevheste, økonomi, lister o.a.) 
4. Godkendelse af referat udsættes til næste møde 
5. Se nyt fra karel 
6. Løbende sager: 

a. Vanding af udendørsbaner. Finansiering af vand skal ses i forhold til samme af ny stor 
ridehal, forlængelse af lille ridehal og andre tiltag. Vanding af udendørsridebaner 
genererer ikke yderligere omsætning/indtjening, hvad kan der gøres for at generere 
yderligere indtjening. KK har indhentet tilbud på vanding fra 4 fsk. firmaer.  Herudover er 
der indhentet tilbud på en vandboring som er nødvendig. Prisen på boringen er kr. 48.000,- 
eksl. moms.  
Endvidere er vi blevet tilbudt et nyt produkt som overflødiggør vanding fra firmaet 
INNORDIC. Sidstnævnte tilbydes som test i lille ridehus. Er vi tilfreds får vi 50% rabat, er 
vi ikke tilfreds er det u/b. INNORDIC behandlingen kan ikke bruges på springbanen men 
her anbefales det at fjerne sten igen. Blande flis i toplaget. Specialharvning af overfladen, 
så kan springbanen bruges yderligere 3-4 sæsoner. Muligheden for en skridtmaskine blev 
behandlet. Beslutningen blev at vi modtager tilbuddet på behandling af lille ridehal, og 
vanding med Minimobil 40/boring. Der skal dog bruges et trækkeværktøj da minilæsseren 
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ikke kan undværes i stalden om morgenen. Samlet pris eksl. vandboring men inkl. 
Trækkeværktøj samt nedgravning af rør i alt kr. 85.000 eksl. moms. 

7. Jan 

 
april kvartal har givet et overskud på kr. 244.000 Huslejen er dig endnu ikke betalt. 

Samtidig har vi indestående for kr. 19.000 samt et bank indestående på kr. 539.000.  
8. Cafeteria postkasse genetableres. Resten af pkt. 7 udskydes til næste møde 
9. Der var ingen indlæg under evt. 
10. Næste møde er 22/6 2010  
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