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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  20.02.07 hos Henriette K  

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

Fraværende: Line Thomey, Ole Christiansen  

Referent: Karen Tang  

Dagsorden: 1.  Valg af mødeleder.  
2. Opfølgning på referat fra d. 09.01.07  
3.  Godkendelse af referat fra d. 09.01.07  
4.  Økonomi: Regnskab 2006 og budget 2007.  
5.  Ridecenter: Status, prioritering af opgaver.  
6.  Prisliste: Gennemgang af prisliste, ridehuskort m.m.  
7.  Etablering/udlejning af folde.  
8. Opsadlingsspiltove.  
9.  Juniorryttere.  
10. Gæstemedlemsskab.  
11. Dressurkursus.  
12. Aktivitetskalender 2007: mønstringskursus, pinto  
13. Generalforsamling 2007.  
14. Personale.  
15. Meddelelser fra udvalg.  
16. Evt.  
17. Næste møde.   

1.  Henriette Lorentsen..  

2.  Udlejet hus: Udlejet til Jeanett, manglerne udbedres først. Udlejes via Centeret. Forbrug opgøres 
vha målere. 
Silo: utæt  Ole C.. 
Handicapridning: Tirsdag formiddag, har flere henvendelser fra nye ryttere. Handicaplift endnu 
ikke klar  Mugge. Frivillige går i gang med rampen i forhallen  Kurt R. 
Elevheste: HL er ved at sælge Walter. Shila bruges ikke meget  væk ? Tulle: er OK. Frede og 
Nuser bruges mere nu. 
Åge er aflivet, købt ny hest Millenium. 
Aktiviteter: Skal opdateres med alle arrangementer, input til KTP  

3. Referat godkendt. 
   
4.  Generelt: Restancer d.d. kr. 30.055,00, alle er rykket.  
. 
Regnskab 2006: Er godkendt af revisorerne. 
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Alle, der har betalt kontingent har fået tilsendt/udleveret medlemskort. 
Oplæg til budget for 2007 gennemgået. 
Lokaletilskud: er Ok for 2006, har fået 1. kv. 2007.  
Husleje er betalt til 31.03.07. 
Overskud - stævner: Ponydistriktsstævne i januar kr. 11.000,00, heste i februar ca. kr 14.600,00. 
Bogholder: HL og KTP undersøger budget vedr. løn til bogholder. 
KTP bestiller vaskemaskine og tørretumbler hos AHA Service Odense 
Udlejning af centeret: Dagspriser: Lille hal kr. 1500,00/dag (time: kr. 300,00), stor hal kr. 
2500,00/dag (time: kr. 400,00). Cafeteria: kr. 2000,00 dag/aften, kr. 1000,00 pr dag/aften, hvis vi 
sælger øl og vand. Kun udlejning til medlemmer af klubben, lejer står selv for efterfølgende 
rengøring af lokalerne, trappe, gang og toiletter.  

5. Silo: utæt  Ole C. 
Foderautomater: Er monteret, mangler kontrol/sikkerhedscheck af timere  Morten B. 
Bokse: Sparkemåtter er leveret, mangler ophæng  Kurt R 
Udvendige lamper: Kurt S undersøger. 
Containerplads: Mugge 
Varme i sadelrum: Mugge  midlertidigt etableret via varmeblæsere, meget dyre i drift. 
Vandkop: 1. boks i HDR-stald mangler montering af vand  Ole C. 
Bokse/vinduer: Levering hvornår ?  Ole C.  

6. Næste møde.  

7. Næste møde.  

8. Opsadlingsspiltove skal etableres i den grønne lade, når de er etableret, skal alle 
udefrakommende ryttere benytte disse. Vi skal have nedsat et arbejdsudvalg.  

9. Ikke alle opfører sig lige pænt, hverken i forbindelse med stalden eller i ridehuset. HL indkalder 
til et møde.  

10. Henvendelse vedr. permanent gæstemedlemskab. Vi har ikke gæstemedlemmer, alle skal 
betale normalt kontingent iflg. prislisten.  

11. Dressurkursus ved Morten Thomsen fredag og lørdag d. 27. og 28. april, forbeholdt klubbens 
dressurryttere, den store hal lukkes under kurset  KTP. 
Endagskursus i longering: HL arrangerer.  

12. Mønstringskursus  Østjysk Fællesskue: Leje lille hal d. 27.05.07 et par timer over middag + 1 
hest i vandspiltov til soignering om formiddagen. Gert P vender tilbage. 
Henvendelse fra Pintoavlerforeningen om at leje centeret incl. 40  50 bokse kan ikke 
imødekommes, vi har ikke boksene.  

13. Oplæg til generalforsamling gennemgået og vedtaget.  
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14. Personaleforhold gennemgået.  

15. Cafeteriaudvalget har lavet oplæg til bespisning af hjælpere ved stævner, der er udarbejdet et 
regelsæt vedr. cafeteriet, bl.a. indkøb. 
Der indkøbes en fryser og 2 køleskabe, energirigtige. Vi har alt for stort elforbrug på de gamle.  

16. HDR lånte Ole Rands trailer i juli 2006, da hestene skulle hjem fra sommergræs, den blev 
totalskadet. Vi betaler kr. 10.000,00 til endelig afgørelse  Kurt R. 
Påskestævnet 2007: Var planlagt til 2 dage pony og 2 dage heste og efter gennemgang i de enkelte 
udvalg er det besluttet at aflyse hestestævnet og afvikle ponystævnet bl.a. fordi der skal afvikles 
TIKA-Cup. Aflysningen er begrundet i, at de enkelte udvalg ikke kan skaffe hjælpere nok til 4 
dages stævner.  

17. Næste møde: Generalforsamling  Tirsdag d. 27.02.07  kl. 19. 
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