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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Onsdag 10/9 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: Pintokåring  

4. Økonomi  

5. Personale   

6. Koordinering af Landsstævne 17-19. Oktober  

7. Stævner / Aktiviteter 2009  

8. Sponsorhest / Farmland  

9. Udefrakommendes brug af vandspiltov mm. (især op til stævner)  

10. Rideundervisning  

11. Elevskolen (forældre/elever) adfærd i stald og på barrieren, sikkerhed  

12. Meddelelser fra udvalg.  

13. Eventuelt  

14. Næste møde.    

Ad. 1 Godkendt.  

Ad. 2 Karel oplyser at der er kommet en ny hest i privatstalden.   

Ad. 3 Fysiske rammer til Pinto er klar. Karel er ikke i huset. Vagtplan laves. 
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Snak om vigtigheden af at der er personale til stede ved store begivenheder. Det er af 
samme grund vigtigt at melde ud i god tid når der laves store arr. Både til personale og 
cafeteriet.  

Cafeteriet mangler desperat frivillige hjælpere. Der er mange stævner og begivenheder hen 
over vinteren, så meld dig endelig til at hjælpe. Vores cafeteria kører alene på frivillig basis, 
såfremt det stadig skal være muligt at have vores cafeteria, må der flere hænder til.  

   

Ad. 4 Internt.  
Dog dette lille suk. 
Af hensyn til vores planlægning beder vi om, I betaler inden for fristen på regningen.  

Ad. 5 Efter nye regler skal der skaffes børneattester på alt personale.  

Ad. 6. Der skal holdes møde for at få ting på plads, fra bestyrelsen deltager: Karen, Anders 
og Henriette. Vi ved allerede nu at der bliver brug for hjælpere den sidste 
weekend i uge 42, dvs. den 18-19/10 2008.  

Ad. 7. Vi ønsker landsstævne igen til næste år.  

Ad. 8. Udsættes til næste møde.  

Ad. 9. Der er problemer med at folk har optaget vandspiltovet for længe. Vi beder om I viser 
gensidigt hensyn.   

Ad.10. Udsættes til næste møde  

Ad.11. Der har været problemer med alm. stalddisciplin i elevstalden og på barrieren. Der 
bliver udfærdiget folder om alm. staldregler .   

Ad.12. Ønskeseddel til vennerne er opfyldt, skønt og mange tak!  
God aktivitet til arbejdsdagen, mange ting er blevet færdiggjort.  
Aktivitetsudvalget udvides.  
Der er et ønske om at modtage mødereferater fra de forskellige udvalg.  

Ad.13.  Der anskaffes en 20 fod container til opbevaring af spring og div. Placeres ved siden 
af udendørs sekretariatet.  

Ad.14. Næste møde tirsdag den 7/10 kl. 19.    
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