
Referat fra bestyrelsesmøde den 22. januar 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. Mødedatoer 2013

5. Brug af solarie

6. Kørsel med vogn i ridehallen – Hvornår

7. Pris for at være part på en elevhest/pasning af elevhestenes bokse i weekenderne

8. Elevhestenes soignering

9. Rotter

10. Lukkede vinduer i stalden

11. Certificering (Sikkerhedsmodulet)

• Offentliggørelse af sikkerhedsvejledning

12. Eventuelt

Ad 1: Referatet blev godkendt.

Ad 2: Ingen ændringer i dagsordenen.

Ad 3: Lena: Lena og Mette indkalder partrytterne til møde snarest muligt, da der er behov for at 

følge op på nogle ting. 

Lena sørger for, at partrytterlisten bliver opdateret.

Sanne: Intet nyt siden sidst.

Trine: Intet nyt siden sidst.

Trillo: Intet nyt siden sidst.

Mai: Anne-Louise er kommet med i sportsudvalget.

Mai foreslår, at der etableres et særskilt sponsorudvalg. Et sponsorudvalg vil forsøges 

sammensat på generalforsamlingen.

Charlotte: Natasha stopper som underviser på fredagsholdene pr. 1/2-2013. Planen er, at 

Mette på sigt skal overtage holdene. Der findes en midlertidig løsning indtil da.

Charlotte har udarbejdet og indsendt forslag til D12 mht. konkurrencen ”Flere drenge i 

ridesporten”.

Ad 4: Mai laver et udkast med forslag til mødedatoer frem til juni 2013.

Ad 5: Charlotte snakker med Frank om opsætning af møntindkast for at mindske overforbrug af 

solariet.

Ad 6: Der laves ”rød tid” i hallen onsdage kl. 20.30 – 21.30 samt søndage kl. 20.30 – 21.30 til 

kørsel med vogn. Der informeres om dette på staldmødet.



Ad 7: Pr. 1/3-2013 hæves prisen for at være partrytter til 550 kr. pr. måned. Herefter skal 

partrytterne ikke længere stå for udmugning.

Ad 8: Bestyrelsen opfordrer Mette til at undervise i stalden af og til. Charlotte snakker med Mette 

om dette.

Ad 9: Problemet med rotterne er der stadig, men er aftagende. Det er vigtigt, at der er en ekstra 

balje oveni samtlige foderbaljer, samt at alt foder opbevares i bøtter.

Ad 10:Ved minusgrader skal vinduer og døre lukkes, så vandet ikke fryser. Ved plusgrader kan 

vinduer til vindsiden lukkes efter behov.

Ad 11: Sikkerhedsvejledningen præsenteres på staldmødet i februar. 

Ad 12:

• Plader på møddingen: Trine har fundet en løsning, men det kan først laves, når 

pladerne er rene og tørre.


