
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde,	  mødelokalet	  på	  HDR,	  tirsdag	  d.	  4/12-‐12	  

Deltagere:	  Christina	  Bendorf,	  Anne	  Sofie	  Damgaard	  Jensen,	  Agnethe	  Pagh,	  Karen	  Tang,	  Rikke	  Mahaffy,	  	  
Lars	  Mau	  Pedersen,	  Ann	  Worm,	  Annette	  Mortensen,	  Heidi	  Høgdall.	  

	  

Status	  fra	  stalden	  
Jan	  er	  startet	  i	  stalden,	  og	  det	  går	  godt.	  Der	  er	  et	  fint	  samarbejde	  mellem	  ham	  og	  Stina	  og	  Line.	  	  

Der	  har	  været	  service	  på	  automater	  og	  lyset	  ved	  indkørslen	  er	  også	  blevet	  lavet.	  Lars	  holder	  møde	  med	  
teknikudvalg	  snarest.	  	  

Vi	  har	  fokus	  på,	  at	  vi	  skal	  sørge	  for	  at	  få	  brugt	  det	  gamle	  foder,	  men	  det	  løses	  ved	  fortsat	  at	  tildele	  det	  til	  
elevhestene.	  Millennium	  skal	  fortsat	  have	  struktur.	  

Elevhestene	  skal	  i	  tråd	  med	  tidligere	  år	  lejes	  ud	  i	  juleferien	  fra	  d.	  25/12-‐02/01	  så	  de	  bliver	  motioneret.	  
Agnethe	  er	  ansvarlig	  herfor.	  Pris	  50,-‐	  pr.	  gang.	  Opslag	  herom	  snarest.	  

Der	  er	  styr	  på	  staldfordeling	  mellem	  jul	  og	  nytår.	  Eneste	  dag	  vi	  mangler	  er	  d.	  31/12.	  

Vi	  har	  brug	  for	  en	  afløser	  mellem	  jul	  og	  nytår,	  hvor	  Jan	  har	  ferie.	  

	  

Økonomi	  
Da	  alle	  papirer	  er	  afleveret	  hos	  PL	  Bogholderi	  i	  Højbjerg,	  er	  der	  aftalt	  møde	  med	  den	  nuværende	  bogholder	  
onsdag	  d.	  5/12	  for	  overlevering	  af	  alle	  bilag,	  kontrakter	  mv.	  Samarbejdet	  med	  nuværende	  bogholder	  
opsiges.	  	  

	  

Status	  på	  kontrakter	  
Stina	  har	  den	  d.	  3/12	  opsagt	  sin	  stilling	  med	  sidste	  arbejdsdag	  den	  21/12.	  Vi	  arbejder	  på	  at	  finde	  en	  afløser.	  	  

Philip	  er	  fortsat	  sygemeldt.	  

Der	  er	  truffet	  aftale	  med	  Jan	  om,	  at	  han	  kan	  hjælpe	  på	  afløserbasis	  frem	  til	  vi	  har	  en	  afklaring	  omkring	  PM.	  

	  

Løbende	  sager	  

Bund	  
Jan	  er	  sat	  på	  at	  undersøge	  magnesium	  til	  bunden.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  bunden	  bliver	  ordnet	  dagligt.	  

Spring	  søndag	  
Prøveperioden	  på	  springning	  søndag	  16-‐19	  udløber	  nu,	  men	  der	  er	  ønske	  om,	  at	  det	  skal	  fortsætte.	  	  
Man	  vil	  desuden	  arbejde	  på	  én	  gang	  om	  måneden	  at	  invitere	  en	  ekstern	  underviser	  ind.	  



Ridehuskort	  	  
Ridehuskortet	  nedsættes	  –	  vi	  regner	  på	  at	  finde	  et	  fornuftigt	  leje.	  

Julegaver	  
Der	  sørges	  for	  julegaver	  til	  ansatte	  på	  lige	  fod	  med	  tidligere	  år.	  

Diverse	  overdragelser	  har	  efterhånden	  fundet	  sted.	  

De	  12	  punkter	  fra	  TC.	  Se	  separate	  bilag.	  

Møde	  for	  kommunen	  
Vi	  har	  rigtig	  fin	  dialog	  med	  Hedensted	  Kommunen,	  og	  der	  aftales	  at	  de	  skal	  deltage	  i	  næste	  møde.	  

Diverse	  
Mette	  Maus	  opsigelse	  er	  ophævet	  pr.	  D.d.	  	  
Forslag	  til	  vedtægter	  udarbejdes	  af	  Ann	  og	  Karen	  

	  

Eventuelt	  

Hegn	  	  
Vores	  hegn	  duer	  ikke	  –	  hestene	  kommer	  til	  skade	  og	  der	  er	  ikke	  strøm	  i	  pt.	  Vi	  undersøger	  muligheder	  for	  
sikkerhedshegn.	  

Udvalg	  mangler	  kontaktpersoner	  
Der	  skal	  findes	  kontaktpersoner	  til	  alle	  udvalg	  

	  

Dagsorden	  til	  næste	  møde	  Dato	  18/12	  kl	  18.00	  

-‐ Godkendelse	  af	  referat	  fra	  forrige	  møde	  
-‐ Dialog	  med	  kommunen	  
-‐ Økonomi	  
-‐ Gennemgang af prisliste	  
-‐ Handicapafdelingen	  
-‐ Elevskolen	  
-‐ Nøgler	  
-‐ Opdatering	  af	  opstaldningskontrakter	  
-‐ Næste	  møde	  


