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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  08.05.07 hos Kurt R  

Til stede:  Kurt Rand, Marianne Provstgaard, Karen Tang, Henriette Knudsen, Henriette  
Lorentsen, Helle Dahl-Hansen, Ole Christiansen  

Referent: Karen Tang  

Dagsorden: 1.  Valg af mødeleder.  
2.  Opfølgning på referat fra d. 10.04.07  
3.  Godkendelse af referat fra d. 10.04.07  
4.  Økonomi, herunder budget 2007.  
5.  Ridecenter: Status, prioritering af opgaver.  
6.  Folde: Vandtank, drikkekar, græsslåning.  
7.  Landsstævne.  
8.  Kursus, pintoklub  
9.  Personale.  
10. Rengøring  
11. Meddelelser fra udvalg.  
12. Evt.  
13. Næste møde.   

1.  Henriette Lorentsen.   

2.  Udlejet hus: Udlejet til Jeanett, manglerne udbedres først. Udlejes via Centeret.  
Støvet korn : bedre kvalitet sidste gang  afventer endnu en levering. 
Handicapridning: Torsdag formiddag udvidet 8 - 14. Mangler stadig køreslidsken  Kurt R. 
Elevheste: Sindy er opsagt som elevhest. HDR ejer 10 elevheste, mangler en kat. II pony.  
Juniorryttere: afventer. 
Påskestævne: Evaluering fra distriktet. 
Brandøvelse: i september. 
Emhætte i cafeteria: Kurt R  

3. Referat godkendt. 
   
4.  Økonomi gennemgået.. 
Kontrol af medlemskab og betaling (lister) for elevskolen  HL  Line U. 
Restancer pr. 07.05.07 ca. kr. 56.000,00 
Værdiansættelse af elevhestene individuelt til regnskabet  OK. 
Stort arbejde at kuvertere regninger  kuveteringsmaskine  Karen. 
Årsrabat på opstaldning skal udbetales, på basisopstaldning. 
Undersøge vedr. PBS.   

5. Silo: utæt  Ole C. 
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Sparkemåtter er leveret, mangler ophæng  Kurt R 
Udvendige lamper: Kurt S undersøger. 
Containerplads: drænes 

 
Mugge, plader i i uge 21. 

Varme i sadelrum: Mugge  midlertidigt etableret via varmeblæsere, meget dyre i drift. 
Vinduer: Levering senest ultimo august  4 stk   Ole C. 
Opsadlingsspiltove i grønne lade: Materialer ?  Tovholder.  

6. Vand til folde til elevheste i tanke, vandtrug. Slå hø på arealer, der ikke indhegnes ? 
Fået tilbud om at kunne afgræsses fold ved Præstemarken gratis, der skal opsættes hegn ?  

7. Afholde møde d. 23.05.07 vedr. styring af landsstævne i ponyspringning i oktober. Opsætning af 
bokse: Ole C (antal ?). Der skal findes tovholdere til flg.: Parkering og campering, miljø 
(renholdelse af området), sponsorer.  
Stævneleder ?  

8. Kurser: Fremtidigt skal alt på skrift, aftaler, tilmelding m.m. 
Kurt har ingen tilbagemelding fra Pinto-klubben vedr. afholdelse af kåring.  

9. Personaleforhold gennemgået. 
Sommerferien skal planlægges mht. opgaver.  

10. Tilbud fra LB rengøring på rengøring af underetagen i centerbygningen, der er meget støvet 
overalt efter etableringen af elevatoren, for rengøring af alle rum  Karen.  

11. Ridemærke I og II: Nye regler ? kr. 750 pr. gang.  
Ridelejr i uge 27: Forældre-juniorudvalg. 
Vi undersøger behovet for at folk kan få hestene på heldagsfold, hvis de er bortrejst i sommerferien.  

12. Næste møde: Tirsdag d. 12.06.07  kl. 19, hos Henriette K. 
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