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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 7/10 2008 mødelokalet HDR  

Til stede:  Anders Lund, Kim Kiilerich, Karen Tang, Helena Alex, Rikke Mahaffy, Henriette 
Knudsen og Kirsten Dam.   

Referent: Kirsten Dam  

1. Godkendelse af referater.  

2. Nyt fra Karel/personale  

3. Gennemgang af løbende sager, elevheste  

4. Økonomi  

5. Personale   

6. Sponsorhest / Farmland  

7. Fotograf  

8. Handicapplan  

9. Hjælperbespisning m.m. til stævner.  

10. Status vedr. stævner  

11. Meddelelser fra udvalg.  

12. Eventuelt  

13. Næste møde.        

Ad. 1 Godkendt.  

Ad. 2 Gennemgang af elevheste.    

Anders bestiller nye staldnøgler hjem.  
Der skal hjemkøbes rengøringsredskaber til gang og toilet.  
Anders holder øje efter ny traktor. 
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Der er på mødedato kommet en ny pony ind (efterfølgende 2 mere!)    

Ad. 3 Mere snak om hvilke elevheste der skal gå. En ting vi skal være opmærksomme på, er 
at vi ikke får for mange elevheste ind da det skal løbe rundt  
Der skal være ponymåling: Anders undersøger.   

Ad. 4 Internt.  

Ad. 5 Der skal gives ros for rengøring af toiletter, det er dejlig at se.    

Ad. 6. Forespørgelse om en sponsorhest fra farmland, der vil gives XXXX,- kr. til indkøb.  
Helena undersøger.   

Ad. 7. Der er en fotograf fra Hedensted fotoklub, som har fået lov til at tage billeder i 
huset .   

Ad. 8. Der er ønsker om en tidsplan for handicapridning. Hanne Skafte bliver spurgt om hun 
kan lave en.  

Ad. 9. Husk navn og underskrift på seddel til hjælperbespisning. Se bilag 2 (med ved 
mappe referat)  

Ad.10. Pt. 5 kommende stævner. 9. nov. ved vi mere da nye datoer frigives.   

Ad.11. Cafeteriet er klar til stævne.  
Sidste tilmelding til klubstævne er den 20/10, så der ved vi mere.  
Der skal afholdes møde vedr. kommunemesterskab så HDR ikke står alene med 
mesterskabet. Det har været et problem med frivillige fra de andre klubber.  
Aktivitetsudvalget har planer om en ridelejr for voksne.   

Paint Horse ønsker at anvende ridehuset, tilbud laves.  
Grund til overvejelse, er hensyn til bunden, efter samtale med Vejle har vi hørt at det 
ikke skulle være så hårdt ved bunden alligevel.    

Ad. 12. Tirsdagsspring opstarter den 4/11  
Der er kommet en forespørgelse om efteranmeldelse til landsstævne uden merpris, for 
at få flere deltagere. Dette afvises da gældende regler skal overholdes  

Ad. 13. Næste møde tirsdag den 11/11 2008 ved Henriette. 
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