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Bestyrelsesmøde Referat   27/8-14 

1. Opfølgning af sidste mødes aftaler 
Vedr. certificeringer 
Karin har lavet forretningsorden og lavet udprint til gennemlæsning. På næste møde skal dette 
underskrives. 
Dorte melder Louise og Lea til førstehjælpskursus i Rønde 
Dorte og Mai har udfyldt sikkerhedspunktet, og dette er gennemgået. 
Beredskabsplanen er i fuld gang. 
 
Løbegangen er sikret 
Vandingsanlægget er ordnet 
Flyderen i vandtanken er blevet skiftet 
Louise har fået kontaktoplysninger til reparatør 
Alle punkter fra sidst er gennemgået og fulgt op på. 
 

2. Punkter fra opstalder 
Værktøj, kan man få et sted til værktøjet? 
Alt værktøjet ligger i Franks skur og ellers ringer man til Frank og spørger efter værktøj. Vi 
opfordrer ALLE opstaldere til at ligge værktøjet på plads efter brug. 
 
Kan man finde et andet sted til havetraktor? 
Nej, vi har ikke mulighed for at stille den andre steder. Der må koordineres med Michael, hvis 
man har brug for den op til stævner eller til en arbejdsweekend. 
 

3. Opstaldningspriser 
Vi har i august måned holdt møde omkring indtægter og udgifter på privat opstaldning. 
Regnskabet er blevet fremlagt på bestyrelsesmøde. 
Vi vil indkalde til et møde for alle opstaldere på RORK i løbet af september, hvor dette bliver 
fremlagt. 
 

4. Status/budget 
Karin har lavet et print af budgettet for hele klubben. Det er udleveret til alle 
bestyrelsesmedlemmer til gennemlæsning. 
 

5. Årshjul 
Punktet udskydes til næste møde 

 

6. Nyt lys i hallen 
Vi afventer ny samarbejdskontrakt fra centerbestyrelsen.  
Pærer til lamperne i hallen udgår fra markedet og vi skal finde nyt lys til hallen, bestyrelsen er 
ved at søge priser på billigere og mere energivenlige lamper til ridehallen. 
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7. Sponsorpulje opstartet af tidligere bestyrelse 
Alle kan søge RORK sponsorpulje ved en skriftlig ansøgning. Man kan se beskrivelser på 
hjemmesiden. 

 

8. Partryttere 
Punktet udskydes til næste møde  
 

9. Efterladte heste på fold 
Heste må under INGEN omstændigheder efterlades på fold alene. Ifølge kontrakten er 
opstalder forpligtet til at tage den sidste hest med ind fra fold. 

 

 
 

 
 

 

 

 


