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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 9/12 2008 hos Henriette  

Til stede:  Kim Kiilerich, Karen Tang, Helena Alex, Rikke Mahaffy, Henriette Knudsen og 
Kirsten Dam. 

Fraværende: Anders Lund  

Referent: Kirsten Dam   

1. Godkendelse af referater. 
2. Nyt fra Karel/personale 
3. Gennemgang af løbende sager: Ridelærerstatus, vagtplan. 
4. Økonomi 
5. Personale  
6. Stævne-pc'er 
7. Depositum for nøgle og boks 
8. Meddelelser fra udvalg. 
9. Eventuelt 
10. Næste møde.  

Ad.1 OK  

Ad. 2 God tilgang til privatstalden, der er kommet 2 nye heste ind og efterhånden er der ved 
at være fyldt op.   

Der færdes lidt for mange i privatstaldens saddelrum, husk at holde døren låst. Er det 
nødvendigt at låne så husk at spørge eller give ejeren besked.   

Husk at fjerne klatter, specielt i forhallen da der kommer en del kørestole.  

Ad. 3 Margit er så småt i gang igen dog ikke for fuld kraft.  

Vagtplan for Julen:  

24.12.08    Karen 
25.12.08    Rikke 
26.12.08    Helena  

31.12.08    Karen og Helle Dahl kigger hhv. kl. 20 og 22 
01.01.09    Rikke  

Den 27-30 se an (Helena og Henriette er hjemme.)  

Efterfølgende har Helena meddelt at hun tager den 28 og 30  
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Ad. 4 Internt  

Ad. 5 xxx  

Ad. 6 PC kører.  

Ad. 7 Depositum for bokse og nøgler stiger pr. 1/1. Gamle brugere reguleres pr. 1/3.  
Nøgle depositum stiger til 500,- kr.  
Boks depositum stiger til 1000,-kr.  

Ad. 8 Elevskolen ønsker sig en stor hest. Pt. kan der ikke anskaffes nye heste men vi ser på 
det i det nye år.  
Aktivitetsudvalget går med rigtig mange stævne ønsker, vi får nok lidt problemer med 
at gennemføre så mange. Vi beder dem komme kort til næste best. møde.  

Ad.9 Anders har købt en ny udendørs traktor. Der ledes stadig efter afløser til den 
indendørs.  
Karen melder ud at der skal nye kræfter til stævneudvalget som på nuværende 
tidspunkt er ikke eksisterende. Vi taler lidt frem og tilbage og kommer bla. frem til at 
der fremover nok skal være 2 ansvarlige til et stævne. En som tager sig af tilmeldte og 
en praktisk ansvarlig.    

Ad. 10 Næste møde tirsdag den 6/1 kl. 19 ved Henriette.  
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