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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  12/8-2008 hos Henriette  

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: Bunde  

4. Økonomi  

5. Personale  

6. Pony Games undervisning   

7. Interne stævner/landsstævne  

8. Pintokåring  

9. Meddelelser fra udvalg.  

10. Eventuelt  

11. Næste møde.  

Ad. 1 Godkendt.  

Ad. 2 Karel oplyser at pt. ser det ud til at 2 nye heste kommer ind til okt. desværre forlader 3 
heste stalden. Da erfaring viser at mange først tager endelig stilling, efter sommerfold 
ser vi an.  

Ad. 3 To bunde mangler flis, dette vil være klar inden 24/8.  
Kravlegården er klar til brug.  
Rondellen er klar til brug, mangler dog hegn.  
Kalkbanen er klar til brug. 

Springbanen er også klar til brug 
Indendørs er der kommet flis på, samt vandingen er ændret. Dette skulle betyde 
mindre støv. 
Så nu er det bare at bruge banerne! 

Ad. 4 Internt. 
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Ad. 5 Karel er igen på fuld tid.  

Claus Kierkegaard har opsagt sin stilling. Tirsdagsryttere mangler derfor underviser, 
det drejer sig pt. om 6 personer. Der er endvidere ønske om at starte 
nybegynderspring. Dette kræver dog lidt planlægning, da der skal anvendes elevheste. 
Rikke ser på planen. Alt ovenstående betyder derfor at vi søger en underviser til at 
tage 2 nybegynderhold.  

Ad. 6 Pony games blev prøvet under ridelejren og var en stor succes. Vi vil prøve at opstarte 
det i elevskolen. For at undgå at bære alt frem og tilbage vil der blive lavet en kasse i 
ridehuset (ansv. Anders)  

Ad. 7  Internt stævne har ca. 50 tilmeldte. Alt ellers klart.   

Landsstævneudvalget skal holde møde bla. vedr. udlejningsbokse (Anders og Karen). 
Vi mangler ærespræmier til fre, lør og søndag i uge 42. Vi modtager gerne gaver 
hvis dit firma eller din arbejdsplads har noget til os!  

Ad. 8 Pintokåring er fre-søn 12-14/9 2008. Der er stadig en del som mangler afklaring.   

Ad. 9 Teknik: Afholder arbejdsdag. Se opslag.  
Undersøger vedr. affugter til saddelrum.   

Elevskolen: Der er nye ponyer på prøve.   
Der har desværre været lidt opstartsproblemer efter sommerferien. Grundet 
personaleskifte er der en del beskeder der ikke er kommet ret frem. Der har været 
misforståelser på enkelte hold. Vi beklager overfor de ramte og håber at alt bliver løst 
tilfredsstillende.   

Cafeteriet: En ting er sikker, cafeteriet mangler frivillige. Der er mange som 
knokler i cafeteriet men de kan godt bruge lidt ekstra hjælp.  Kontakt Henriette 
eller en af dem som arbejder i cafeteriet hvis du har tid og lyst til at hjælpe.   

Planlægges der arrangementer som involverer cafeteriet er det meget vigtigt at de får 
tidlig besked.  
Bruges der ting/varer fra cafeteriet skal der gives besked samt afregnes.   

Aktivitsudvalget afholder infomøde.   

Ad. 10 intet  

Ad. 11 Næste møde onsdag den 10/9 kl. 18.30 på HDR. 
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