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Bestyrelsesmøde Referat   3/8-14 

 

1. Opfølgning af sidste mødes aftaler 
Alle punkter fra sidst er gennemgået og fulgt op på. 
- elevhestenes udstyr skal være i orden til 1. august 

 
2. Skurkøb 

Bestyrelsen vil gerne have installeret et springskur og dommertårn ved udendørsbanen. Vi  
udskyder købet til foråret, da vi skal prioritere etablering og sikring af løbegangen.  
 

3. Løbegangen 
Pia har kontakt til Frank og til en entreprenør. 
 

4. Vandingsanlæg 
René kontakter en reparatør til at lave vandingsanlægget i hallen. 
Mht. ”Mælketanken” udenfor hallen, som flyder over med vand, har René bestilt en 
”svømmer” til tanken. Den bliver installeret mandag den 4/8. 

 

5. Dyrlæge i fremtiden 
Louise har denne post 

 

6. Parter 
Vi skal have udarbejdet nogle partpakker der er differentieret i forhold til hest og rytter. Lea  
og Christina laver et udspil til pakker og priser. 

 

7. Budget og status 2014 
Karin har fremlagt budgettet for bestyrelsen 

 

8. Certificering 
Der er blevet arbejdet på certificeringen over længere tid. Punkterne skal  udarbejdes 
Organisation:  
- forretningsorden, ejerforhold for klubbens faciliteter (Karin og Dorte) 
Sikkerhed:  
- Lea og Louise skal på førstehjælpskursus (gem faktura far afholdelsen) (Mai) 
- En fra bestyrelsen skal udarbejde en beredskabsplan for brænd(Dorte). 
Elevskolecertificering 
- Oprydning og gennemgang af elevudstyr (Christina) 
- Elevheste skal være min. 6 år 
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9. Pjece 
Vi har diskuteret formuleringen af pjecen med sikkerhedsreglementet. Pjecen vil blive sendt 
ud som pdf til alle medlemmer, der færdes i klubben, både gamle og nye medlemmer. 

 

10. Wrap og reparation af vægt 
Dorte giver besked til Louise, så hun har navn og nummer på reparatør. 

 

11. Årshjul 
Alle skal byde ind med et årshjul for bestyrelsens arbejdsopgaver, så vi får et overblik og 
struktur i de faste opgaver som bestyrelse. 

 

12. Staldmøde 
Vi er blevet spurgt efter staldmøder fra opstalderne. Staldmøder ligger ikke på bestyrelsens 
skuldre, hvis opstalderne ønsker et staldmøde skal opstalderne selv finde en person til at 
indkalde til møder. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


