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Referat af bestyrelsesmøde 22/6 2010  

Tilstede: Kim Killerich, Karen Tang Pedersen, Helena Alex, Rikke Mahaffy,  Rasmus Braun 
Fraværende: Holger, Henriette og Karel  

Mødet blev afholdt på HDR i mødelokalet.  

Referent: Rasmus Braun  

DAGSORDEN:  

1. Nyt fra Karel / personale   

2. Vanding af baner/bunde  

3. Elevheste 

 

ponyer  

4. Godkendelse af referat fra 6/4 2010  

a. Godkendelse af referat fra 18/5 2010.  

5. Personale   

6. Møde med elevskole undervisere  

7. Gennemgang af løbende sager inkl. løbende sager  

8. Økonomi   

9. Meddelelser fra udvalg.  

10. Eventuelt  

11. Næste møde  

Ad 2: Vandingsanlæggene til ridehusene fungerer ikke idet vandingen ikke finder ikke sted til de 
aftalte tider, og hovslaget nås ikke af vandet.  Der har været kontakt til VVS Jens Palmelund som 
skal tjekke udstyr, men han har endnu ikke besøgt HDR. Der skal vandes  hver dag kl. 7, 15 &  
22.30.   

Ad. 4: Referatet fra 18/5 blev godkendt  

Ad 6: Der er afholdt første møde undervisere. Mødet blev afholdt i en konstruktiv tone. Tilstede var 
Carina, Nadja, Else og Lotte. Fra bestyrelsen var RM, RB og KK tilstede. Flg. emner blev behandlet: 

1. Der vil blive udarbejdet forslag til en mere præcis niveauinddeling af eleverne 
så vi kan sikre de får mest muligt ud af undervisningen. 
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2. Der vil blive udarbejdet forslag til et trækker/begynder/forældre kursus om hest, 
udstyr omgang osv. til de nye og ikke mindst deres forældre. Der tilstræbes at 
bliver en permanent ordning som bliver obligatorisk for alle nye på 
trækker/begynder niveau. 

3. Fremover vil der blive holdt sådant et møde med underviserne den 1ste onsdag i 
hvert kvartal kl. 18.30. Næste møde bliver d. 7/7 2010  

Ad 7: Tilladelsen til vandforsyning trækker ud.  Olieproduktet til behandling af det lille ridehus bund 
kan ikke tåle fækalier, men produktet til udendørs brug kan godt. Vi er blevet tilbudt sammen vilkår 
som forsøget indenfor.    

Ad 8: Opstaldningen giver lidt under budgettet men stævnet i juni og cafeteria har givet godt. 
Annonceringen efter nye opstaldere har ikke givet noget særligt. Folk køber ikke nye heste  

Ad 11:  Næste møde er d. 10/8 2010 på HDR.  
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