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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  07.11.06 hos Henriette K  

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

Fraværende: Henriette Lorenzen   

Referent: Karen Tang  

Dagsorden: 1.  Valg af mødeleder.  
2. Opfølgning på referat fra d. 10.10.06  
3.  Godkendelse af referat fra d. 10.10.06  
4.  Økonomi.  
5.  Budget for 2007.  
6.  Ridecenter: Status, prioritering af opgaver.  
7.  Stævner og kommende arrangementer.  
8. Generalforsamling 2007.  
9.  Timeplan..  
10. Cirkus.  
11. Personale.  
12. Diverse afgifter  
13. Meddelelser fra udvalg.  
14. Evt.  
15. Næste møde.   

1.  Ole Christiansen.  

2.  AOF – Vejle: Projektet er udgået. 
Udlejet hus: Helle er fraflyttet huset, da manglerne ved indflytningen ikke er udbedret. Der 
mangler separat opgørelse over vand, varme og el. 
Ridecenter: Møde vedr. ”mangler” afholdt d. 01.11.06 med Carsten Ringer. 
Materiel: Den nye traktor er udbedret. 
Nøgler: Ikke alle har endnu fået udleveret nøgler. 
Silo: Klar uge 46.. 
Handicapridning: 7 ryttere er startet.. Handicaplift endnu ikke bestilt – Mugge. Bøggild går i gang 
med rampen i forhallen. 
Elevheste: Buller sælges/byttes.  Bailey: Kan ikke løfte bagben. Walter og Shila bruges ikke meget 
– væk ? 
Halm: Opgørelse over spild pga. dårligt halm ?  

3. Referat godkendt. 
   
4.  Generelt: Økonomi gennemgået. 
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Restancer hos medlemmerne kr. 62.500,00, Karen rykker nogle enkelte større restancer.  

Mie og Kurt har været til møder med Ny Hedensted kommune vedr. tilskud fremover, der arbejdes 
med forskellige modeller (aktivitetstimer/omkostninger og mix heraf). Vi afventer udfaldet af 
forhandlingerne. . 
Såfremt man flyttes fra et elevhold til et andet skal man informeres om en evt. prisforskel  

5. Mangler input fra udvalg.. 
Også gennemgang af nyt oplæg fra Ny Hedensted Kommune vedr. tilskud.  

6.  Huset er ledigt, vi har dog en ny lejer, Helle afleverer liste over mangler til Kurt til videre 
aflevering til centeret. 
Cirkulationspumpe til vand, så vi undgår frostsprængninger – Ole C.  

7.  Stævner: Internet fungerer ikke – Kurt. 
Stævnebokse til 18.11 og 19.11.06: Line T og Henriette L evt. flytte heste. 
Handicapstævne 23. – 25. maj 2008: Vi er blevet kontaktet vedr. dette, afventer nærmere i januar 
2007. 
Springkursus: Første weekend i januar 2007. Betingelser: Der skal opvarmes incl. skridtes i den 
store hal, så den lille er fri til øvrige ryttere, ingen ”opstaldning” på staldgange og i vandspiltove. 
Line finder hjælpere til cafeteria.  

8.  På valg: Line T, Henriette K, Karen og Mie. Generalforsamling d. 27.02.06 kl. 19 i cafeteriet.  

9. Ingen ændringer.   

10. Evt. lægge arealer til at Cirkus kan være hos HDR, men de skal bruge 100 x 100 m i plant 
niveau, det har vi ikke. Karen kontakter Cirkus og kommunen.  

11. Personalesamtaler med Henrik og Jeanett d. 15.11.06 – Henriette L, Kurt og Karen.  

12.  Diverse afgifter gennemgået..  

13. Kurt og Henriette K bytter udvalg. Kurt til cafeteria og Henriette til baneudvalg. Henriette L 
afløser Mie som kasserer efter næste valg, Karen overtager stalden. 
Bomvogn: Mangler til springmateriel – Jesper og Morten er ved at undersøge sponsorat. 
Dressurmateriel: Kurt undersøger vedr. 40 fods container til opstilling på dressurområdet.  

14. Arrangementer: Venner             julebanko 10.12.06 kl. 14 – 17.  
           Venner og stævneudvalg:   sponsorspringning d. 30.12.06.  
           Venner             nytårskur 13.01.06 kl. 16 – 23.   

Juleoptog ?    

Der afholdes møde for elevholdsforældre generelt – Henriette L.  
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Aftenlukning af stalden: Helle fortsætter fra d. 08.11.06 indtil huset atter udlejet. Samme vilkår som 
tidligere, alle ugens 7 dage, skal selv skaffe afløser og meddele denne til formanden.   

15.  Næste møde: Forslag  Tirsdag d. 05.12.06 kl 19. 
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