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Til:  Rasmus, Karen, Holger, Rikke, og Helena (+Karel)    

Indkaldelse til bestyrelsesmøde:  
Tirsdag den 26/04-11 kl. 19 på Hedensted Ridecenter (mødelokalet)  

REFERAT  

1. Nyt fra Karel / personale  
2. Godkendelse af referat. 
3. Personale 
4. Personaleudvalg 
5. Græsfolde  
6. Langdistanceridning 
7. Vaskemaskine og tørretumbler 
8. Vanding af baner 
9. Gennemgang af løbende sager 
10. Økonomi  
11. Meddelelser fra udvalg. 
12. Eventuelt 
13. Næste møde  

Ad.1. Nyt fra Karel / personale

 

1 hest måske går måske ud. Ellers er der nogle der går ud 1. maj og 1. juni og ikke nogen der går ind.  

Ad.2. Godkendelse af referat fra d. 22.03.11

 

Referatet er godkendt.  

Ad.3. Personale 

 

behandlet internt i bestyrelsen  

Ad.4. Personaleudvalg

 

Fejl i dagsorden, skulle ikke have været på.  

Ad.5. Græsfolde

 

Klubbens græsfolde (sommerfolde) kan /må kun bruges af dem der betaler fordet. Karen laver opslag 
om sommerfolde nu.  

Ad.6. Langdistanceridning

 

Dyrlægecheck betales af rytterne. Økonomien ser absolut bedre ud end i starten.  

Ad.7. Vaskemaskine og tørretumbler

 

Husk at bruge vaskemaskinen med omtanke og tømme/rense filteret bagefter.   

Ad.8. Vanding af baner

 

Holger samler op på detaljerne i sagen. Ugen efter startes der op på en løsning med vanding af baner. 
Kravlegården skal vandes hver dag og en af dressurbanerne ligeså. 
Holger undersøger priser. 
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Ad.9. Gennemgang af løbende sager (se også aktionsplaner)

 
Vi skal have fundet en løsning på forsvundet nøgle, evt. nyt nøglesystem.   

Dressurbanerne ude byttes rundt sådan at B-banen bytter med A-banen.  

Else efterlyser bogstaver i kravlegården. Karel har dem og de mangler bare at blive hængt op.  

Ad.10 Økonomi

 

Vi kommer til at betale 50.000 kr. mere i El forbrug og Kwt. prisen er steget. 
11.000 kr. mere i varme. 
Energikonsulent koster 1500 kr. + moms 
Diesel: 10.000 kr. mere end sidste år 
Overforbrug af hø kr 20.000, gennem de sidste måneder. 
Foderforbrug skal gennemgåes. 
Hø: Nogle af høbaljerne i privatstalden er for store (større end de resterende)Skal skiftes ud nu. Karel 
køber nye spande og tager disse i brug med det samme. 
Karen opfordrer til at STP bruger trækvognene på staldgangen i stedet for traktoren (derved spares 
diesel) 
Der skal være obs på el forbruget. Lyset i stalden om morgenen skal ikke stå tændt men der rides. 
Det har været meget sne og det kan være noget af forklaringen på dieselforbruget.(der er ryddet sne 
udenfor) 
Lyset i stalden tændes ved 6.00 tiden om morgenen, det drøftedes om vi skal til at indskærpe åbne og 
lukketider. Der er ikke aftalt nogen ændring endnu men det overvejes.  
En eventuel og måske snart uundgåelig prisstigning på opstaldning og undervisning overvejes med 
ikrafttrædelse 1. august. Varsles med 1 måned.   

Ad.11. Meddelelser fra udvalg

 

Kvadrilletilbud mandag aften stoppes pga. manglende tilslutning. 
Forslag om pony games som en del af fast undervisning tirsdag,  hvis Malene er interesseret i 
sommerperioden hvor der kan undervises udenfor. Det forudsætter at nogen hjælper med at sætte 
udstyret frem og tilbage. Det kan evt. opbevares i springskuret. OBS, der skal sættes nøgle/lås på. 
Dertil et krav om dressurkundskaber/undervisning på niveau med det vi stiller til dem der vil 
modtage springundervisning på elevhestene. 
Rikke Kyhn foreslår et klubblad og vil gerne stå for det. Dette blev nedstemt. Fremover skal alt ligge 
elektronisk på hjemmeside. 
Drøftelse om der skal være pokaler til klubmestre til farmland cuppen. Det skal der ikke, det er en 
yderligere udgift og vi er nød til at holde udgifterne nede.   

Ad.12. Eventuelt 
intet  

Ad.13. Næste møde 
Næste møde bliver d. 17.05.2011  
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