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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  05.12.06 hos Henriette K  

Til stede:  Kurt Rand, Mie Jensen, Line Thomey, Karen Tang, Henriette Knudsen, Henriette  
Lorentsen  

Fraværende: Ole Christiansen   

Referent: Karen Tang  

Dagsorden: 1.  Valg af mødeleder.  
2. Opfølgning på referat fra d. 07.11.06  
3.  Godkendelse af referat fra d. 07.11.06  
4.  Økonomi.  
5.  Budget for 2007.  
6.  Ridecenter: Status, prioritering af opgaver.  
7.  Etiske regler for klubben.  
8.  Stævner og kommende arrangementer.  
9. Generalforsamling 2007.  
10. Personale.  
11. Vaskemaskine.  
12. Meddelelser fra udvalg.  
13. Evt.  
14. Næste møde.   

1.  Henriette Lorentsen..  

2.  Udlejet hus: Udlejet til Jeanett, manglerne udbedres først. Udlejes via Centeret. Etablere 
internet. 
Silo: Endnu ikke klar, mangler studs – Ole C og hul i væg - Anders L. 
Handicapridning: Tirsdag formiddag, har flere henvendelser fra nye ryttere. Handicaplift endnu 
ikke bestilt – Mugge. Bøggild går i gang med rampen i forhallen. 
Elevheste: Buller er solgt kontant. Evt. sælge Walter, Shila bruges ikke meget – væk ? Ny pony 
Tulle på prøve, er OK indkøbes.Vi forsøger at sælge/bytte Frede og Nuser, de bruges ikke meget. 
Åge er pt. skadet i højre skulder.  

3. Referat godkendt. 
   
4.  Generelt:  Økonomi gennemgået. 
345 medlemmer pt. Restancer d.d. kr. 135.000,00 incl. kontingenter for 2007, renset for 
udmeldelser. Restancer før 24.11.06 kr. 21.040,00 
HL opkræver leje af ponyer i juleferien.  
Status: Cafeteria- og stævneudvalg skal lave status pr 31.12.60, varer og kontantbeholdning. 
Regninger for januar 2007 udsendes først pr. 01.01.07 til betaling pr. 09.01.07. 
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5. Karen laver oplæg.  

6.  Der er trods diverse korrespondance med bestyrelsen fra ridecenteret ikke sket ret meget vedr. 
vores liste over mangler/udbedringer. Kurt tager kontakt til Mogens C. 
Cirkulationspumpe til vand, så vi undgår frostsprængninger – Ole C. 
Bund i det lille ridehus skal harves igennem – Karen undersøger vedr. lån af harve, gl. harve evt. 
istandsættes ? – Kurt. 
Containerplads: Mugge 
Varme i sadelrum: Mugge – midlertidigt etableret via varmeblæsere, meget dyr løsning mht. el.  

7.  Konklusion vedr. etiske regler for vores ansatte og bestyrelsesmedlemmer på næste møde.  

8.  Juleoptog og juletræ: Søndag d. 17.12.06. 
Fællesmøde mellem udvalg: Tirsdag d. 03.01.07 – på centeret. 
Fællesmøde rideklubber i Ny Hedensted kommune: mandag d. 08.01.07 på centeret. 
Vennerne: Nytårskur d. 13.01.07. 
Generalforsamling d. 27.02.06 kl. 19 i cafeteriet. 
DRF afholder ponymålerkursus i cafeteriet lørdag d. 03.02.07 kl. 11.  
Miniatureheste: Lejer 2 haller d. 17.03.07 til kl. ca. 17, cafeteriet er åbent.  

9. Ingen ændringer.   

10. Henrik er opsagt, vi ønsker en daglig leder på fuld tid af hensyn til opgaverne. Jeanett er ansat 
som daglig leder, vi arbejder på at finde en medhjælper på timebasis.  

11. Indhentet pris på LG industrivaskemaskine til dækkener, kr. 11.250,00 incl. moms og levering, 
excl. installation, evt. også en tørretumbler, hvis den kan skaffes. Vi ansøger Vennerne om pengene. 
Maskinen kan benyttes af klubbens medlemmer mod betaling, fastsættes senere.  

14. Cafeteriaudvalg: Kurt og Henriette K bytter udvalg. Kurt til cafeteria og Henriette til 
baneudvalg, dog deler de opgaverne imellem sig, der skal flere medlemmer til udvalgene. 
Selv om man har nøgle til  cafeteriet, må man ikke færdes i det lukkede område eller sælge varer 
uden forudgående aftale med cateteriaudvalget. 
Det skal afklares hvem, der har bemyndigelse til at sælge i cafeteriet.  

Stævneudvalg: Ønske om fremover at kunne uddele staldplaketter til ponystævner, dette blev 
nedstemt.  
4 dages springstævne i Påsken ikke klaret af med bestyrelsen inden ønsket i distriktet, giver 
problemer både med hjælpere i 4 dage, men er også til gene for de opstaldede heste, der ikke kan 
benytte ridehusene i 4 dage. Vi gennemfører stævnet, fremover skal alle terminer godkendes i 
bestyrelsen inden de sendes videre.  

Staldudvalg: Tilbud fra anden beslagsmed, Henriette L kontakter Jacob Freund. 
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Varer fra Hornsyld Købmandsgård leveres på engangspaller, som vi faktureres for, Henriette L 
kontakter Hornsyld Købmandsgård. 
Jeanett indkøber edb-program vedr. fodring, ca. kr. 1200,00.  

13. Rygning: Det skal indskærpes at al rygning er forbudt i staldene og i midterbygningen, dette 
gælder også i cafeteriet til diverse arrangementer. Det er heller ikke tilladt at ryge i ridehuset, 
hverken med eller uden hest. 
Dressurbaneudvalg: Vi skal have nedsat et udvalg, der er ansvarlig for dressurbanemateriellet og 
for opsætning, ændring og pasning af baner under stævner – Karen  

14. Næste møde: Forslag  Tirsdag d. 09.01.07  kl. 19. 
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