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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2017 

Indkaldte: Bestyrelsen 

Afbud fra:   

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

A.  Gennemgang af seneste 
referat 

Referat gennemgået og godkendt  

B.  Økonomi Orientering fra Karin om den økonomiske situation og alt forløber 
planmæssigt. 
Der arbejdes på nyt økonomisystem som bl.a. skal lette 
faktureringsdelen til medlemmer.  
 

Karin 
 
Karin/AL 
 

1.   Personalesituationen Claus er stoppet fra d. 10. okt.  
Tine har ferie uge 43, og der vil blive behov for at brug af vikarservice. 
Ansøgningsfristen er nu slut og de indkomne ansøgninger vil blive 
gennemgået. Der vil blive afholdt samtaler hurtigst muligt. 
 

Mai 

2.  Personalemøde Der er afholdt personalemøde med underviser, staldarbejdere og 
hjælpere fra ridefys. 
Ansvarsområder er blevet fordelt.  
Lea er ansvarlig for alt der med undervisning, foder og udstyr. 
Tine er kontaktpersonen ved behov for dyrlæge og smed. Tine er 
ansvarlig for vaccinationer, gødning og alternativ behandling.  

Mai/AL 

  Alle opgaver foregår i tæt samarbejde personale imellem og med 
information til hinanden. 
Lene ridefys har ydret ønske om mulighed for at etablere en backup 
gruppe med privathestene, som kan godkendes til brug til ridefys.  
Lene godkender om hestene er egnet og det vil blive honoreret til 
ejeren. Kontakt bestyrelsen, hvis dette har interesse eller ved 
spørgsmål.  
 

 
 

3.  Brug af hal 
 
 

 

Man skal være medlem for at benytte ridehallen. 
Ved særlige tilfælde kan hallen benyttes uden medlemsskab ved f.eks. 
kurser.  Kontakt bestyrelsen for dette. 

 

4.  Status på elevheste Fra uge 40 har der været 5 elevheste sygemeldt.  
Shanni har udstået prøvetid og bliver hos os. 
Der kigges stadig efter 1-2 erstatningsheste til rideskolen. 
 

AL 

5.  Udstyr til elevheste Der bliver lavet en gennemgang af elevhestenes udstyr og der 
indkøbes til de heste, der mangler. 

AL 
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6.  Spring til partryttere Kristina Damgaard vil gerne tilbyde at vores partryttere kan øve lette 
spring og bomme på jord. Det vil være 1 søndag om måneden efter 
aftale med Kristina. 
 

Randi 

7.  Certificering Vores certificering er blevet fornyet. 
 

Karin 

8.  Hjemmeside Der arbejdes på opdatering 
 

AL/ Karin 

9.  Prioriteringsliste for 
indkøb 

 AL 

10.     

11.     

 
 


