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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  13.03.07 hos Henriette K  

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

Fraværende: Ole Christiansen  

Referent: Karen Tang  

Dagsorden: 1.  Valg af mødeleder.  
2. Opfølgning på referat fra d. 20.02.07  
3.  Godkendelse af referat fra d. 20.02.07  
4. Godkendelse af referat fra generalforsamling.  
5.  Økonomi, herunder budget 2007.  
6.  Afholdelse af stævner, deltagelse i stævner.  
7.  Ridecenter: Status, prioritering af opgaver.  
8.  Prisliste: Gennemgang af prisliste, ridehuskort m.m.  
9.  Etablering/udlejning af folde.  
10. Aktivitetskalender 2007.  
11. Personale.  
12. Rengøring  
13. Meddelelser fra udvalg.  
14. Evt.  
15. Næste møde.   

Formanden startede med at byde velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Marianne 
Provstgaard og Helle Dahl.Hansen.  

1.  Henriette Lorentsen.   

2.  Udlejet hus: Udlejet til Jeanett, manglerne udbedres først. Udlejes via Centeret. Forbrug opgøres 
vha. målere. 
Støvet korn  prøve til Båstrup  HL. 
Handicapridning: Tirsdag formiddag, har flere henvendelser fra nye ryttere.  Frivillige går i gang 
med rampen i forhallen  Kurt R. 
Elevheste: Walter er solgt. Shila bruges ikke meget  væk ?  
Aktiviteter: Skal opdateres med alle arrangementer, input til KTP 
Gas til terrassevarmere: Betales af stævneudvalget, såfremt gassen bruges til stævner. Kun indkøb 
efter aftale. 
Juniorryttere: HL.  

3. Referat godkendt. 
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4. Referat fra generalforsamling godkendt.  

5.  Økonomi gennemgået. 
Det seneste interne stævne gav kr. 3900,00 i overskud, hhv. kr. 1900 på stævnet og kr. 2000 i 
cafeteriaet. Kr.1500 overgår til det nystartede forældreudvalg til opstart af aktiviteter.  

6. Retningslinier for afvikling af stævner mht. efteranmeldelser m.m., kan fremover ses på 
rytterinfo for hvert stævne på hjemmesiden. 

Udtagelse til holdkonkurrencer med start for HDR foretages af de respektive trænere i fællesskab. 
HDR betaler for det hold, der starter for HDR.  

7. Silo: utæt  Ole C. 
Sparkemåtter er leveret, mangler ophæng  Kurt R 
Udvendige lamper: Kurt S undersøger. 
Containerplads: drænes - Mugge 
Varme i sadelrum: Mugge  midlertidigt etableret via varmeblæsere, meget dyre i drift. 
Vinduer: Levering hvornår  4 stk ?  Ole C. 
Opsadlingsspiltove i grønne lade: Materialer ?  Tovholder.  

8. Næste møde.  

9. Etablering af folde. Der etableres folde, således at der dannes grupper á 4 heste, der deler en fold, 
samt to folde til elevhestene. 
 Folde tegnes igen og tegning afleveres til kommunen mht. stier  Karen. 
 Flg. datoer er fastlagte 14.,15., 21. og 22. april samt 12. og 13. maj. 
 Materialer gennemgåes og bestilles evt.  Karen/Helle. 
 Rendegraver  Kurt R.  
Ingen folde kan benyttes før alle er færdige !!. 

Ligeledes skal en dressurbane, springbanen samt round-penn indhegnes.  

10. Karen får info og opdaterer status pr. d.d. til Michael.  

11. Line U. Pedersen er ansat på 37 timer, delvis i stalden (tirsdag og onsdag), øvrige dage som 
underviser på elevskolen mandag til fredag. Er uddannet hestemassør og må i fritiden arbejde som 
sådan, endvidere undervisning i form af køre med lange liner/longering Line P bliver daglig leder 
af elevskolen.. 
Marianne fortsætter som underviser på elevskolen tirsdag og søndag.  

12. Underetagen i midterbygningen skal holdes rengjort, fast rutine  Kurt R.  

13. Vandingsanlæg: Frostsprængt ? Eftersyn er bestilt til uge 12 -  Jeanett/Anders. 
 Ridehusbund store hal: + 4 cm sand, bestilles  Karen. 
Handicapridning: Mangler timer i skemaet  evt. weekend ? HL. 
Harve: levering + nye tænder  Kurt R. 
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Vandspiltove: Alle der benytter rideklubbens faciliteter må benytte vandspiltovene til det, de er 
beregnet til, nemlig at skylle skidt/sved/jord af deres heste, såfremt de er blevet beskidte/svedige 
under undervisningen.  

14. Næste møde: Tirsdag d. 10.04.07  kl. 19. 
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