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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 25/11 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: Status fra stævne, ridelærerstatus. 
4. Økonomi 
5. Personale  
6. Meddelelser fra udvalg. 
7. Eventuelt 
8. Næste møde.  

Ad.1 Godkendt.  

Ad. 2 1 pony og 3 heste er kommet i privatstalden. Velkommen til! 
Vedr. elevheste. Der holdes elevhestemøde senere. 
Margit er fortsat sygemeldt.   

Ad. 3 Stævnet indbragte et fint overskud. 
Meget ros og eneste kritik var at der ikke var opsyn på opvarmningsbanen. Dette 
diskuteres og vi konkludere at det ikke kan/skal gøres anderledes. 
Der er indkaldt til møde vedr. kommende stævner.   

Ridelærerstatus: Margit er fortsat sygemeldt. Vi/Kim finder afløser til næste uge. 
Margit er i skrivende stund så småt startet med aftenundervisning. 
Der har været meget ros til vores afløsere.  

Søren Knudsen underviser i spring på højt niveau tirsdag aften. Umiddelbart er holdet 
allerede fyldt op.  

Husk almindelig hensyntagen når der undervises. 
Hal-skema revideres så det bliver muligt at se hvornår der undervises og om der 
undervises i begge ender i den store hal.  

Ad. 4 Internt.  

Ad. 5 Julefrokost for personale den 6/12 kl. 17.30.   

Kim laver opråb for at få hjælpere. Dette sendes ud med regninger til januar.  
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Ad. 6 Cafeteriet: Holder møde for at planlægge fremtidige stævner og aktiviteter.  

Teknik: Mobile bokse bliver fjernet. Diverse oprydningsopgaver løses. Der ses på 
vinduer og isolering. Varmeudgifterne er kraftigt stigende det undersøges om der er en 
løsning.  

Ad. 7 Julevagter skal fordeles til næste møde. 
Grundejerforeningen har bedt om at der tages hensyn til deres stier og kun rides i 
kanten. Anders tager kontakt til grundejerforeningen.  

Vennerne beder om stillingtagen til normering til Nytårskur.  

Ad. 8 Næste møde tirsdag den 9/12 hos Henriette kl. 19                         
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