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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 28/10 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. Klarhed på ridelærer situationen på elev skolen.  

4. Internt.  

5. Internt.  

6. Gennemgang af løbende sager: Status fra landsstævne  

7. Stævnekalender 2009  

8. Klargøring af haller til stævner m.m.  

9. Fastnet telefon  

10. Økonomi  

11. Personale   

12. Meddelelser fra udvalg.  

13. Eventuelt  

14. Næste møde.       

Ad. 1 Godkendt. Til underskrift ved næste møde.  

Ad. 2 Der kommer atter nye heste ind i privatstalden. Velkommen til!  
Karel siger at banerne er klar til afbenyttelse fra kl. 8.00.  
Der vil fremover være ponyspring om tirsdagen og hertil skal der benyttes elevheste. 
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Eftersom der er spring både tirsdag og onsdag vil springbanen blive stående fra tirsdag 
til onsdag. Det er aftalt at hovslaget holdes fri så det vil stadig være muligt at benytte 
ridehallen.   

Vedr. Elevheste. Der afholdes elevhestemøde senere.   

Med hensyn til handicapridning kan vi være stolte af at have yngste og ældste ryttere.  

Ad. 3 Margit er sygemeldt med rygsmerter.  
Vi arbejder på at finde afløsere. Der er allerede opslag på tavlen.  
Kim og Rikke arbejder på at få det til at gå op.   

Ad. 6 Der er kommet en fin stævnerapport. Vi fik meget ros for stævnet, cafeteriet og vores 
forhold.  Vi var også heldige med et flot overskud.  
Tak til alle de frivillige det kunne ikke gøres uden jer!  

Ad. 7 Snak om hvilke stævner vi fremover ønsker og magter.   

Ad. 8 Klargøring af haller inden stævne må ikke forstyrre undervisningen. Såfremt man 
føler sig forstyrret giv da venligst besked.  

Ad. 9 Der undersøges hvilke telefonnr. vi har. Samt om det er nødvendigt med en 
fastnettelefon.  

Ad. 10 Positivt. Dejlig med flere opstaldninger. Folk er generelt gode til at betale til tiden. 
Der har ikke været mange uforudsete udgifter.   

Ad. 11 Nihil  

Ad. 12 Traktoren er et dyrt bekendtskab men det arbejdes der på.  
Der søges i blå avis og det undersøges hvordan den nuværende ordning kan ændres.   

Stævneudvalget mangler frivillige til dommertårn og sekr. til stævnet den 22-
23/11.  

Ad. 13 Der vil blive solgt lodder til støtte af børnehjælpsdagen. Anders er primus motor.    

Ponymåling: se opslag og hjemmeside.   

Karen undersøger i dansk rideforbund om der er uddannelseskrav til undervisere.  

Ad. 14 Næste møde tirs 25/11 kl. 19 hos Henriette.           
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