
Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar 2013

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Prioritering af dagsorden

3. Hvad er der sket siden sidst? (Status hos alle i forhold til ansvarsområder)

4. Generalforsamling 

5. Arbejdsdage 2013

6. Offentliggørelse af referater

7. Mål for 2013

8. Reoler til foder

9. Opbevaring af redskaber i stald 

10. Affald

11. Certificering (Sikkerhedsmodulet) 

• Kursus ”Sikkerhed ved ridning og omgang med heste” (fastsættelse af dato)

• Tilretning af sikkerhedsvejledningen efter staldmødet

12. Eventuelt

Ad 1: Referatet blev godkendt.

Ad 2: Ingen ændringer i dagsordenen.

Ad 3: Punktet udsættes til næste møde.

Ad 4: Der blev udarbejdet en liste med punkter til årsberetningen. Charlotte udarbejder 

årsberetningen og fremlægger den til generalforsamlingen.

Ad 5: Datoer for arbejdsdage i 2013 blev fastsat:

• 4. + 5. maj

• 16. + 17. august (staldrengøring)

• 26. + 27. oktober

Ad 6: Fremover udarbejdes der to referater fra bestyrelsesmøderne. Beslutningsreferat 

offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Ad 7: Mål for 2013:

• Fortsætte med at være sparsommelige så det er muligt at lave opsparing til ny stald, 

som lever op til de nye krav om hestehold, som træder i kraft i år 2020.

• Ridesti og evt. terrænspring.

• Konkurrence vedr. ny indretning af rytterstue mv.

Ad 8: Der sættes flere reoler op i foderrummet, så hver hest fremover har sin egen hylde til foder. 

Dette gøres for at undgå, at der stables mange baljer oveni hinanden.



Ad 9: Der er alt for mange redskaber i staldene. Charlotte ser redskaberne efter og kasserer de 

dårlige koste mv.

Ad 10:Der er fortsat problemer med for meget affald. Specielt plastic fra wrapballerne fylder 

utrolig meget. Det undersøges, hvad en ekstra tømning af klubbens container koster.

Ad 11: Sanne finpudser sikkerhedsvejledningen og sørger for, at den bliver sendt ud til opstaldere 

mv. på mail. Sikkerhedsvejledningen udleveres til alle elevryttere på Mettes hold samt 

fredagsholdene.

Der undersøges, hvorvidt det er muligt at afholde kurset ”Sikkerhed ved ridning og omgang 

med heste” i april eller maj måned.

Mai overtager færdiggørelse af sikkerhedscertificeringen, når Sanne træder ud af bestyrelsen 

ved generalforsamlingen.

Det er klubbens mål at erhverve certificeringerne ”Sikkerhed” samt ”Organisation” inden 

sommer 2013.

Ad 12:Wrap: Wrapordningen giver underskud for klubben. Charlotte og Karin laver en ny 

beregning på kilopris samt håndtering.


