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

Indkaldelse til bestyrelsesmøde: Tirsdag den 17.05.11 kl. 19.00 på HDR (mødelokalet)   

REFERAT  

1. Nyt fra Karel  
2. Økonomi 
3. Status elevheste 
4. Personale 
5. Hjælp til nye elever 
6. Godkendelse af referat fra sidste møde 
7. Sponsorstævne 
8. Horsemanship 
9. APV/ undervisere 
10. Gennemgang af løbende sager 
11. Meddelelser fra udvalg. 
12. Eventuelt 
13. Næste møde   

Ad.1. Nyt fra Karel

 

Karel deltog ikke i mødet, derfor intet nyt her. 
(Der er kommet ny opstalder ind med to heste)  

Ad.2. Økonomi

 

Energikonsulenten har været der og har sammen med Karen gennemgået centeret. 
Der sættes, efter råd fra konsulenten, fokus på belysningen i hallerne. Dertil er der en 
cirkulationspumpe i teknikrummet der skal tjekkes. Konsulenten bekræfter at vores varmeforbrug 
ligger meget højt og påpegede at hovedbygningen er betonvægge der ikke er isoleret. I forhold til 
varmeforbruget kan der evt. være en utæthed som skal undersøges nærmere. 
Der vil komme en specialkonsulent som vil koncentrere sig om LUX måling og se på muligheden af 
at etablere LED belysning, og foretage beregninger på dette. Konsulenten gjorde opmærksom på at 
belysningen i hallerne bruges strøm selvom de er slukkede. Huset som Karel bor i er tjekket og her er 
alt ok.  

Ad.3. Status elevheste (Frede og Bailey)

 

Karen snakker med Hanne Skafte og undersøger om de kan bruges eller ej. Begge ponyer bruges på 
elevskolen. 
Arki er startet stille op igen efter skade fra folden og det går fint.  

Ad.4. Personale

 

Behandlet internt i bestyrelsen    
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Ad.5. Hjælp til nye elever

 
Hjælpen er sat i gang om søndagen og det fungerer fint. Med hensyn til øvrige dage/hold vil Rasmus 
samle op på dette og få iværksat undervisning til forældre/nye elever mm.  

Ad.6. Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Godkendt  

Ad.7. Sponsorstævne

 

På baggrund af initiativ fra en spring forælder og konkret forslag fra to af vores spring-piger (alt 
sammen pr. mail til bestyrelsen) tilslutter bestyrelsen sig forslaget om at holde et sponsorstævne hvor 
indtægten er øremærket forbedring/etablering af springbane. Karen vil besvare begge henvendelser 
snarest. Bestyrelsen ser frem til at modtage oplæg for afvikling af sponsorstævnet.  

Ad.8. Horsemanship

 

Bestyrelsen havde modtaget en forespørgsel omkring opstaldning og undervisning i horsemanship af 
udefrakommende. Vedkommende blev bedt om at komme med et oplæg inden dette 
bestyrelsesmøde. Oplæget er ikke modtaget inden mødet og kan derfor ikke behandles.  

Ad.9. APV/Undervisere

 

Skemaer er undervejs, mangler sidste hånd fra Karen. Skema sendes til Rikke. Rikke udfærdiger 
herefter APV skema til underviserne.  

Ad.10. Gennemgang af løbende sager

 

Løbende sager er gennemgået og der følges op hvor der skal følges op.  

Ad.11. Meddelelser fra udvalg

 

Farmland er forløbet meget tilfredsstillende, der var mange starter, ca. 300 i dressur og ca. 200 i 
spring. Der var generel tilfredshed med vores baner, dog skal bemærkes at dressurbanerne er 
tunge/bløde/dybe i hjørnerne. Græsspringbanen var der generel tilfredshed med. TDér deltog i spring 
selv og sagde at banen var fin.  

Ad.12. Eventuelt

 

Intet  

Ad.13. Næste møde

 

Næste møde bliver d. 14.06.11 kl. 19.00 i mødelokalet. Der vil blive fokus på vores økonomi.   

Ref.// Helena Alex 
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