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Bestyrelsesmøde Referat   10/6-14 

 

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 

 
- Der er mange tilmeldinger til vores ridelejr. Der er blevet lavet et program for maxilejr og 

minilejr. Der mangler stadig voksne hjælpere til at hjælpe med at: 
  
lave morgenmad 
aftensmad og  
trække hestene, når der er skovtur 
 

- Kontakt Dorte, hvis du ønsker at hjælpe 
 

- Der kommer en opdateret halplan til august, når vi har fået lister på holdene efter 
sommerferien. 
 

2. Personale 
Vi har været nødt til at bortvise klubbens daglige leder. Årsagen er alvorlige brud på klubbens 
sikkerhedsregler. 
 

3. Tårn/skur 
Bestyrelsen har besluttet, at vi skal have et mindre dommertårn i den fjerneste ende ved den 
udendørs dressurbane, på den måde åbner vi op for at kunne holde udendørs stævner i 
fremtiden. Herudover vil vi investere i et større skur til at opbevare spring i, så vi ligeledes 
åbner op for at man kan benytte udendørsbanen til springundervisning og stævner. 
 

4. Heste ude om natten 
Om natten er sukkerindholdet i græsset lavere, der er ikke insekter og temperaturen  er mere 

behagelig for hestene, derfor er der åbnet op for at folk kan have sine heste ude om natten. 

Det fungerer således, at man selv lukker sin hest ud til natten og så trækker staldansvarlige hesten ind 

om morgenen 

5. Udarbejdelse af gavepolitik 
Karin laver en udarbejdelse af gavepolitikken 
 

6. Hvordan er omgangstonen i klubben 
I klubben skal vi have en ordentlig tone og hjælpe hinanden så alle har det godt i klubben.  
Voksne mennesker skal foregå som et godt eksempel i klubben.  
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Hvis der er konkrete situationer, hvor nogen føler sig udelukket, opfordrer vi til at rette 
henvendelse til bestyrelsen med det samme. 
 

7. Dækning af staldarbejde juli 
Der er 500,- sommerrabat i juli måned, fordi der ikke er staldpersonale. Opstalderne kan skrive 
sig på staldarbejde på opslaget i stalden 
 

8. Ansættelse af nye medarbejdere 
Der er udarbejdet stillingsopslag til de to ledige stillinger. De bliver sendt til gennemgang af 
bestyrelsen og  derefter offentliggjort. 
 
Rengøring i rytterstue/toiletter samt udmugning af elevboksene kommer efter nyansættelsen 
til at ligge ved den staldansvarlige. 
 

9. Evt. 
- Elevhestenes spande –Randi vil gerne holde orden 
- Elevhestenes sommerferie – Partrytterne får mulighed for at passe parthesten i 

sommerferien 
- Partrytterne skal holde afslutning med Randi søndag den 29/6 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


