
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  d.	  12.02.2013	  

Deltagere:	  Lars	  Mau,	  Rikke	  Mahaffy,	  Christina	  Bendorf,	  Agnethe	  Pagh,	  Annette	  Mortensen,	  Karen	  
Tang,	  Rikke	  Mahaffy	  og	  Ann	  Worm	  

Afbud:	  Anne	  Sofie	  Damgaard	  og	  Heidi	  Høgdall	  

	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  
Referat	  godkendt.	  
	  

2. Økonomi	  

Arbejdsbyrden	  som	  kasserer	  er	  for	  stor	  og	  vi	  undersøger,	  hvad	  udgiften	  (antal	  timer)	  vil	  
være,	  hvis	  vi	  skal	  have	  ekstern	  hjælp	  til	  regnskabet.	  Vi	  kører	  jo	  Economic,	  og	  man	  kan	  købe	  
et	  ekstra	  modul	  således	  ens	  regninger	  på	  f.eks.	  opstaldning,	  ridehus	  kort	  mm.	  ikke	  skal	  
tastes	  hver	  gang,	  dette	  undersøges.	  

Fremover	  skal	  der	  medbringes	  et	  likviditetsskema	  til	  bestyrelsesmøderne,	  så	  vi	  kan	  se,	  
hvordan	  tallene	  ser	  ud	  på	  de	  forskellige	  poster.	  	  

Økonomien	  er	  desværre	  stram.	  Der	  skal	  spares	  på	  flere	  poster	  i	  2013.	  	  

3. Aktivitetsudvalget	  
Aktivitetsudvalget	  fremlagde	  deres	  planer	  og	  ønsker	  for	  året.	  	  
De	  fik	  grønt	  lys	  for	  alle	  arrangementer.	  	  Hjemmesiden	  opdateres	  med	  de	  forskellige	  
arrangementer.	  
	  

4. Løbende	  sager	  

Elevskolen	  og	  handicap.	  

Stella	  og	  Gaja	  byttes	  for	  Tinky	  Winky	  ved	  hestehandler	  Martin	  Kyed.	  

Pedro	  er	  solgt	  til	  privat	  og	  bliver	  afhentet	  d.	  1.3.	  	  

Vi	  kan	  låne	  Felix,	  en	  nordbakke.	  Han	  er	  en	  1’er	  pony	  på	  7	  år.	  Han	  vil	  komme	  til	  salg	  og	  vi	  
låner	  ham	  med	  forkøbsret.	  	  

De	  manlger	  stadig	  en	  1’er	  pony	  og	  en	  hest	  til	  elevskolen,	  gerne	  nogle	  som	  også	  kan	  gå	  
handicap.	  

Vennerne	  spørges,	  om	  de	  kan	  hjælpe	  med	  finansering.	  

Vi	  skal	  have	  kigget	  på	  om	  nogle	  af	  elevponyerne	  kan	  have	  en	  part	  om	  søndagen	  for	  200	  kr.,	  
drejer	  sig	  primært	  om	  de	  heste,	  	  som	  ikke	  går	  søndag.	  	  



Status	  på	  stalden.	  

Der	  er	  styr	  på	  stalden.	  Jan	  og	  Henriette	  gør	  det	  rigtigt	  godt,	  de	  har	  travlt.	  Henriette	  løber	  
stærkt	  for	  at	  nå	  tingene,	  så	  der	  aftales,	  at	  hun	  må	  få	  4	  timer	  mere	  om	  ugen.	  

Der	  bruges	  meget	  tid	  om	  formiddagen	  på	  telefonen,	  det	  er	  alt	  lige	  fra	  elevskolen	  til	  
opstalder.	  Det	  skal	  der	  være	  tid	  til,	  selv	  om	  det	  er	  tidskrævende.	  Men	  hvor	  er	  elevtelefonen?	  
Skal	  Line	  have	  den/en?	  

	  

OPSLAG	  til	  foderrum	  laves:	  
Alt	  foder	  mm.	  i	  foder	  rummet	  SKAL	  opbevares	  i	  lukkede	  beholdere,	  så	  musene	  ikke	  kan	  spise	  
løs.	  
	  

5. Fastsættelse	  af	  mødedatoer	  for	  Vennerne,	  Centeret	  og	  
Kommunen	  
Rykkes	  til	  næste	  møde.	  

	  
6. Hjemmesiden	  

Hjemmesiden	  trænger	  til	  en	  opdatering	  og	  bør	  fornyes.	  Den	  sættes	  på	  aktionsplanen.	  Heidi	  
og	  Finn	  kigger	  på	  det.	  	  
	  

7. Eventuelt	  
Flot	  stævnerapport	  til	  distriktstævnet.	  Godt	  arbejde	  til	  Inge	  og	  tusind	  tak	  til	  alle	  hjælperne.	  
Aktionsplanen	  blev	  gennemgået	  og	  rettet	  til.	  
Vedr.	  lys	  i	  ridehallen	  er	  Tina	  Matzen	  ved	  at	  undersøger	  hvilke	  lamper	  vi	  evt.	  kan	  bruge	  og	  
Anne	  Sofies	  far	  kommer	  med	  et	  bud	  også.	  
Vi	  bibeholder	  søndagsundervisning	  i	  springning	  ca.	  1	  gang	  i	  måneden.	  
Ponygames	  skal	  være	  færdig	  senest	  kl.	  16.00,	  så	  vi	  ikke	  lukker	  begge	  ridehaller	  søndag	  
eftermiddag.	  
	  

8. Næste	  møde	  
Uge	  10	  på	  HDR.	  Dato	  følger.	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Dagsorden	  

01:	  Godkendelse	  af	  referat	  
02:	  Økonomi	  
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