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Til:  Rasmus Braun, Karen Tang Petersen, Holger Poulsen, Rikke Mahaffy, og Helena Alex    

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Tirsdag den 21.06.11 kl. 20.00 Hedensted Rideklub (mødelokalet)  

REFERAT:  

1. Nyt fra Karel 
2. Økonomi 
3. Personale 
4. Heste på fold 
5. Energirapport 
6. Godkendelse af referat fra sidste møde 
7. Gennemgang af løbende sager 
8. Meddelelser fra udvalg 
9. Eventuelt 
10. Næste møde  

Ad.1. Nyt fra Karel 
Intet  

Ad.2. Økonomi 
Det er besluttet at sætte gang i de nye LED lamper. 
Karen kontakter Torben Lindskjold i forbindelse med offentligt tilskud.  

Ad.3. Personale 
Karen har en kontakt, som kunne være interesseret i stillingen som daglig leder/staldmester. Helena 
kontakter ham på onsdag.   

Vedr. Aktiv fritid, skal undervisere og hjælpere gøres opmærksom på at de skal have 
sikkerhedssko/støvler på med stål i næsen. 
Karel og Karen mødes fredag for overlevering af stald + diverse. Karel rejser lørdag. 
Der er kommet en ansøgning om plads som dyrepasserelev, ansøgningen afvises.  

Ad.4. Hvornår skal hestene være inde fra fold om aftenen? 
Der er enighed om kl. 20.00 om sommeren.  

Ad.5. Energirapport 
Kort sagt viser energirapporten at der ved en investering af nye LED lamper på 189.000,00 kr. vil 
være en besparelse på 90.000,00 kr. årlig. Det betyder at der efter 2 år vil tjenes penge på de nye 
lamper. Dertil er det tænkt at de nedtagne lamper skal sælges og forhåbentlig give og en lille 
indtjening.  
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Ad.6. Godkendelse af referat for sidste møde 
Udsat, da sekretæren ikke har nået at renskrive referatet  

Ad.7. Gennemgang af løbende sager 
Rasmus holder møde med formanden for friserne. Kontrakten skal rettes til og sendes. Rasmus 
sørger for underskrift.  

Ang. Mail fra Helle Dahl om fold problematik: bestyrelsen giver grønt lys for opdeling af de to 
nederste folde.  

Ad.8. Meddelelser fra udvalg 
Intet nyt  

Ad.9. Eventuelt 
Rikke giver hø når der lukkes, til de heste der ikke er blevet givet til.   

Bagvagtaftale: 
26/ Rikke 

 

27/Rikke 

 

28/Rasmus 

 

29/Rasmus 

 

30/Helena 

 

31/Holger 

 

32/Karen  

Ad.10. Næste møde 
16.august 2011 kl. 19.00     

Mvh bestyrelsen   

Ref./Helena Alex 
17.09.11 
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