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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  10.10.06 hos Henriette K  

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

Fraværende: Ole Christiansen   

Referent: Karen Tang  

Dagsorden: 1.  Valg af mødeleder.  
2. Opfølgning på referat fra d. 12.09.06  
3.  Godkendelse af referat fra d. 12.09.06  
4.  Økonomi, herunder opkrævning af kontingent for 2007.  
5.  Budget: Totalbudget for 2007, herunder fra udvalg.  
6.  Ridecenter: Prioritering af opgaver.  
7.  Stævner og kommende arrangementer..  
8.  Timeplan onsdag.  
9.  Undervisning.  
10. Meddelelser fra udvalg..  
11. Evt.  
12. Næste møde:   

1.  Henriette L.  

2.  Referat godkendt.  

3.  AOF – Vejle: Projektet er stadig i gang. 
Udlejet hus: Helle har en liste over punkter, der skal laves i huset, disse hører under Ridecenteret. 
Ridecenter: Møde vedr. ”mangler” afholdt d. 07.07.06 og i september. 
Materiel: Den nye traktor ”tipper” forover, når den kører med halm. Ole C kontakter KSM for 
kontravægt uden beregning, traktoren er købt til at skulle kunne køre med halm..  
Nøgler: Alle i bestyrelsen skal have nøgler til det de har behov for – Kurt gennemgår med Henrik, 

som får lavet. 
Silo: Skal laves – Ole C, flyttes om på siden af bygningen – Anders L. 
Handicapridning: Enghuset er startet, pris iflg. skema. Handicaplift endnu ikke bestilt – Mugge. 
Bøggild går i gang med rampen i forhallen. 
Undervisere: Jeanett færre timer torsdag, Line Dupont torsdag fra 17 – 19, kr. 
Elevheste: Buller sælges/byttes .Pedro og Gaia er lånt på kontrakt for 6 mdr. Star og Nicki er solgt 
og hentet. Bailey: Kan ikke løfte bagben. Walter og Shila bruges ikke meget – væk ? 
Status på elevheste er OK pt, der er nok elevheste. 
Hold: Plan OK og holdene kører.  
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4.  Generelt: Økonomi gennemgået. 
Møgregning for august kr 30.675 .Vi har endnu ikke fået lavet containerpladsen. 
Forslag om at opkræve klubkontingent for 2007 pr. 01.01.07 vedtaget, udsendes dermed med 
regningen, der udsendes i december.  
Restancer pt. kr 62.000, heraf før 10.08.06 kr. 12.900.  

5. Økonomiudvalget har møde d. 24.10.06 vedr. budget for 2007, stævne- og cafeteriaudvalg 
afleverer delbudgetter til dette. Henriette L deltager i mødet for staldudvalget. 
Også gennemgang af nyt oplæg fra Ny Hedensted Kommune vedr. tilskud.  

6.  Se bilag – Afventer Mugge. Vedr. strøm i cafeteria (slår sikringer) – Anders L kontaktes.  

7.  Alle fremtidige arrangementer skal afklares i bestyrelsen før de sættes i gang mht. formål, 
økonomi, ansvarlig, evt. hvilke udvalg, der er involveret. 
Tre medlemmer vil gerne stå for at afholde julefrokost d. 01.12.06, skal afklares med Vennerne og 
have reference til bestyrelsen – Henriette K. 
Ridemærkeprøve d. 20.10.06 kl. 13 – 15.30 i det store ridehus. 
Juleoptog og juletræ: Sidste lørdag før jul. 
Stævner: d. 28. – 29.10.06 springning heste, d. 18. – 19.11.06 springning pony. 
Line T til møde d. 31.10.06 vedr. stævnesæson 2007 og start 2008, vi har ansøgt om 6 stævner heraf 
et ponylandsstævne i springning d. 26. – 28.10 07. Herudover 2 D-stævner samt interne stævner. 
Bane- cafeteria- og stævneudvalg skal mødes inden stævnerne af hensyn til planlægningen. 
Staldudvalget af holder et opsadlingskursus for de nye ryttere og deres forældre en hverdagsaften.  

8.  Vi mangler timer på skemaet til handicapridning om eftermiddagen forslag om onsdag 
eftermiddag 15 – 19 ? Vi holder øje med belægningen i den lille hal. Tages op senere.  

9. Der er pt. 14 ryttere ved Jesper, der skal arbejdes på at få fyld holdene op.  
Ingen enetimer ved Jesper før springning tirsdag er fyldt op, herefter vurdering om onsdag 
formiddag. Evt. ”Springdressur” ved Jesper afventer – pt. ikke plads.  

10. Udvalg: Etablering af flere udvalg, har pt. et baneudvalg mht. springning, de skal kun tage sig 
af springbanen, også etablering af et dressurbaneudvalg og et ”før stævne” mht. parkering, flag 
m.m. 
Ærespræmier: Til foregående stævne var øremærkede til klasserne mht. underlag og dækkener. 
Underlag var dyrere end dækkener.  

11. Trækkehold stiger til kr. 175 pr måned pr. 01.01.07 og opkræves kvartalsvis. 
Foldskema: indføres også for hverdage, man må ikke overstrege andre. Foldtiderne skal overholdes. 
Vi overvejer at indføre tider á 1 time pr. 1. november, da det bliver mørkere. Hvis hestene går ude 
når det er mørkt, skal ejerne være der. 
Hesteejerne opfordres til at benytte de tider, de har skrevet på og ikke bare undlade at komme om 
morgenen for så at lukke ud senere, det giver unødigt pres på foldene.   

12: Næste møde: Forslag  Tirsdag d. 07.11.06 kl. 19. 
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