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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  09.01.07 hos Henriette K  

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

Fraværende: Line Thomey   

Referent: Karen Tang  

Dagsorden: 1.  Valg af mødeleder.  
2. Opfølgning på referat fra d. 05.12.06  
3.  Godkendelse af referat fra d. 05.12.06  
4.  Økonomi: Regnskab 2006 og budget 2007.  
5.  Ridecenter: Status, prioritering af opgaver.  
6.  Etiske regler for klubben.  
7.  Aktivitetskalender 2007.  
8. Generalforsamling 2007.  
9.  Personale.  
10. Meddelelser fra udvalg.  
11. Evt.  
12. Næste møde.   

1.  Henriette Lorentsen..  

2.  Udlejet hus: Udlejet til Jeanett,  
Silo: Endnu ikke klar, mangler studs – Ole C . 
Handicapridning: Tirsdag formiddag, har flere henvendelser fra nye ryttere. Handicaplift endnu 
ikke bestilt – Mugge. Bøggild går i gang med rampen i forhallen. 
Elevheste: Åge er pt. skadet – røntgenfotograferes. 
Aktiviteter: Det skal indskærpes, at alle arrangementer skal bekendtgøres/skrives på tavlerne 14 
dage før, især mht. lukning af haller el. lign.  

3. Referat godkendt. 
   
4.  Generelt: Restancer d.d. kr. 36125,00. 
Foreløbigt regnskab 2006 gennemgået.. 
Oplæg til budget for 2007 gennemgået og revideret – nye tal næste gang. 
Udvalgsregnskaber: Skal fremover laves for hvert større arrangement ellers hver måned.  

5. Silo: Testes d. 10.01.07 – Ole C. 
Foderautomater: Er monteret, mangler kontrol/sikkerhedscheck af timere – Morten B. 
Bokse: Løse skillevægge skal monteres – Mike og Ole C. Karen bestiller sparkemåtter til 
afprøvning. 
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Vej: Genknus er bestilt. 
Udvendige lamper: Kurt S undersøger. 
Møde vedr. prioritering af opgaver. 
Containerplads: Mugge 
Varme i sadelrum: Mugge – midlertidigt etableret via varmeblæsere.  

6.  Vi udarbejder et sæt etiske regler for ansatte og bestyrelsesmedlemmer vedr. hestehandler – 
næste møde.  

7. Championatsstævne:  Møde med DRF i marts. 
Kommunemesterskaber i juni: Arrangeres mellem DRF-klubber i Hedensted Kommune – møde i 
marts. 
Alle aktiviteter på centeret skal ind på aktivitetsplanen.  

8. Fællesmøde bestyrelserne for Vennerne, Center og Klub tirsdag d. 06.02.07. 
Generalforsamling d. 27.02.06 kl. 19 i cafeteriet – annonce i Hedensted Avis. 
Under punktet diskuterede vi vilkårene for fremtidigt bestyrelsesarbejde, herunder fortrolighed, 
respekt for vedtagne beslutninger, korrekt gennemførelse af beslutninger, opfølgning på 
beslutninger/aktiviteter – dette tages op på et separat møde senere i denne måned.  

9. Personale gennemgået, pt. Jesper og Jan som medhjælpere via kommunen.  

10. Da luftefoldene er meget mudrede og dybe lukker personalet ikke heste på fold, før det er blevet 
bedre, Henriette L laver opslag – kompenserer med ekstra hø. 
Parkerede trailere skal sættes op langs læbæltet mod øst oppe ved volden.  

11. Ingen pkt.  

12. Næste møde: Forslag  Tirsdag d. 20.02.07  kl. 19. 
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