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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  21/5 2008 Mødelokale HDR  

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

Referent: Kirsten Dam   

1. Dagsorden: Godkendelse af referater.  

2. Gennemgang af løbende sager.   

3. Bunde og baner  

4. Hurtig gennemgang af reglement  

5. Økonomi  

6. Personale.  

7. Meddelelser fra udvalg.  

8. Eventuelt  

9. Næste møde.     

Ad.1 Referat godkendt.  

Ad. 2 Vedr. Landsstævne Helle Mikkelsen og Inge Burgaard hjælper gerne.   

Danmarkssamfundet har arrangement den 15/6. Dette betyder at de udendørs baner 
denne dag vil være lukket fra kl.12 og frem til 17. Såfremt det regner, vil den store hal 
være lukket i samme tidsrum.    

Ad. 3 Der er problemer med vandingen af indendørs baner. Vi undersøger om der kan 
komme en rutine. Dyser skal måske indstilles anderledes.  
Vedr. udendørs: Kravlegården er i orden, springbanen er i orden og banen med kalk 
nærmer sig.     

Stævnet i august har brug for 3 udendørs dressurbaner.   

Ad. 4 Gennemgang af reglement. 
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Ad. 5 Budgettet gennemgås.   

Ad. 6 Marie Louise er ophørt med undervisningen. Margit overtager. 
Marianne har valgt at holde med undervisningen i elevskolen. Mariannes hold vil 
møde Margit inden Marianne stopper. Fra og med august er Margit eneste underviser i 
elevskolen.  

På grund af skader er der ingen tirsdagsspring i juni og juli.  
.  

Ad 7. Stævneudvalget: Henriette Lorentsen er trådt ud. Nye medlemmer ønskes. 
Henvendelse til bestyrelsen.   

Aktivitetsudvalget: Puster ud efter veloverstået stævne. Planlægger ridelejr, hvor der 
allerede er god tilslutning.       

Der er ridemærkeprøve den 22/6, skønt at det kører.   

Teknik: Arbejdsdag søndag den 8/6.  Vi beklager den sene udmelding. Vi har brug 
for alles hjælp. Der vil være opgaver til alle hænder, underordnet hvordan de er 
skruet på og om de tilhører en fra elevskole, privatstalden eller bare en som vil hjælpe, 
med at få området færdigt og pænt. Mød op og lær os alle at kende. Der kommer 
opslag.    

Elevskolen: Det tegner godt med de to ponnier, der er på prøve.   

Cafeteriet: Der har været prisregulering.     

Ad 8. Intet.  

Ad 9. Tirsdag den 17/6 kl. 19 hos Henriette. 
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