
Referat,	  bestyrelsesmøde	  d.	  16/4-‐2013	  
Deltagere:	  Lone	  Vindshøj,	  Pia	  S.	  Jensen,	  Annette	  Mortensen,	  Rikke	  Mahaffy,	  Svend	  Erik	  Nielsen,	  
Lars	  Mau,	  Mia	  Dickow	  og	  Heidi	  Høgdall	  

Fraværende:	  Ann	  Worm	  og	  Bitten	  Kjærgaard	  

	  

1:	  	  Godkendelse	  af	  referat	  	  
Godkendelse	  af	  referat	  –	  udskudt	  til	  næste	  møde	  pga.	  fravær.	  Forrige	  mødes	  referat	  godkendt.	  

	  

2:	  	  Økonomi	  
Der	  afholdes	  budgetmøde	  tirsdag	  d.	  23/4	  kl.	  17.30.	  	  

Der	  komme	  opsupplering	  af	  lokaletilskud	  fra	  kommunen	  i	  næste	  uge.	  

Det	  afviklede	  dressurstævne	  gav	  et	  pænt	  overskud.	  	  

Med	  hjælp	  fra	  cafeteriaudvalget	  arbejdes	  der	  fortsat	  på	  at	  optimere	  indkøb/intjening,	  således	  de	  
mange,	  mange	  arbejdstimer	  bliver	  behørigt	  honoreret.	  Der	  laves	  optælling	  på	  cafeteriaet	  pr.	  30/4-‐
2013.	  Udvalget	  indkaldes	  af	  Annette	  til	  statusoptælling	  d.	  29/4	  kl.	  17.30.	  

Pia	  har	  udsendt	  rykkere.	  Alle	  dem,	  der	  ikke	  har	  betalt	  medlemskontingent	  pr.	  31/12	  er	  blevet	  
slettede	  fra	  medlemslisterne.	  

Optimering	  af	  elevhold	  fortsætter	  mellem	  Line	  og	  Pia,	  således	  holdene	  bliver	  mere	  udfyldte.	  	  

Vi	  skal	  have	  lavet	  en	  annonce	  	  ang.	  elevskoleridning.	  Al	  kontakt	  vedr.	  opstart	  el.	  afmelding	  på	  
elevskolen	  går	  fremover	  til	  Pia.	  

Vi	  indkøber	  vandbaljer	  til	  alle	  jordfolde	  hos	  Land	  &	  Fritid.	  

Convensus	  –	  kommunen	  vil	  gerne	  have	  os	  over	  på	  dette	  system	  i	  2014.	  Vi	  er	  noget	  forbeholdne	  
omkring	  det,	  og	  lader	  den	  ligger	  til	  slut	  på	  året.	  	  

	  

3:	  Løbende	  sager	  

Elevskolen:	  
Line	  er	  pt.	  sygemeldt.	  

Felix	  mngl.	  vi	  afklaring	  omkring.	  Der	  skal	  tages	  kontakt	  til	  ejerne.	  Annette	  tager	  den	  herfra.	  

Der	  skal	  bestilles	  dyrlæge	  til	  de	  nyankomne	  elevheste	  til	  vaccination	  og	  tjekkes	  op	  på	  alle	  pas.	  	  

	  



Ansatte:	  
Line	  er	  pt.	  sygemeldt.	  

Jan	  og	  Henriette	  kører	  fortsat	  stalden.	  

Jan	  holder	  ferie	  i	  uge	  30+31	  

Henriette	  holder	  ferie	  i	  uge	  28+29	  

Afløsere	  skal	  findes.	  	  

	  

Stalden	  
Tilvalgsmuligheder	  af	  foder	  skal	  arbejdes	  på	  plads.	  	  
Vi	  vil	  på	  sigt	  ikke	  længere	  tilbyde	  vitaminer.	  

Der	  skal	  kigges	  på	  at	  få	  lavet	  siloen	  –	  teknik	  tager	  over.	  

Mia	  tjekker	  priser	  således	  vi	  kan	  have	  dem	  med	  til	  budgetmøde.	  	  
Herefter	  præsenteres	  blandingerne	  på	  nettet	  og	  via	  opslag.	  

Billigboksene	  i	  elevstalden	  har	  ytret	  bekymringer	  om,	  at	  ponyerne	  slås	  på	  elevfolden.	  Der	  er	  faste	  
konditioner	  for	  at	  stå	  til	  denne	  pris.	  Derfor	  kan	  vi	  ikke	  umiddelbart	  ændre	  på	  dette.	  Hvis	  folk	  ikke	  
ønsker	  at	  benytte	  sig	  af	  den	  aftalte	  foldordning	  kan	  de	  tilbydes	  at	  flytte	  over	  i	  en	  boks	  til	  2.200,-‐	  
pr.	  md.	  

	  

4:	  Eventuelt	  
Græsfoldene	  skal	  gøres	  klar	  til	  sommer.	  Rideskolens	  græsfolde	  til	  elevheste	  og	  privatheste	  skal	  
gødes.	  Teknikudvalg	  følger	  op.	  

Chanette	  har	  lavet	  et	  udkast	  til	  sponsorkontrakter,	  som	  vi	  kigger	  igennem.	  

Distrikstrepræsentantsmøde	  afholdes	  i	  cafeteriaet	  på	  mandag.	  Der	  skal	  gøres	  rent	  inden	  da.	  
Rengøring	  søndag.	  	  

Mia	  indkalder	  til	  stævneudvalgsmøde	  snarest.	  

Lone	  har	  et	  punkt	  med	  i	  forhold	  til	  åbning	  af	  hallerne	  torsdage	  i	  forbindelse	  med	  landsstævnet.	  
Fremover	  stopper	  Michael	  undervisningen	  kl.	  18.00.	  

	  

5:	  Næste	  møde	  
Tirsdag	  d.	  14/5	  kl.	  18.00	  


