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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 6. august 2018 

Indkaldte: Bestyrelsen 

Afbud fra: Mai  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

A.  Gennemgang af 
seneste referat 

Referat gennemgået og godkendt  

B.  Økonomi Orientering fra Anne Louise om den økonomiske situation og alt 
forløber planmæssigt.  
 

 AL 

1.  Status på personale  Der afholdes orienterende samtaler med personalet omkring 
personalesituationen d. 16/8 
 

Christina/ 
Knud 

2.  Status på ny 
hjemmeside 

Der arbejdes på sortering i oplysningsmateriale og opdateringer. Mette 

3.  Status Alabama Alabama bliver sat til salg hen over sommeren 
 

AL 

4.  Medlemsmøde Der indkaldes til medlemsmøde i sept. omkring opfølgning på 
økonomi efter ønske på generalforsamlingen. 
 

Alle 

5.  Hegne til lille 
ridebane + sygefold 

Som tidligere oplyst var det besluttet at noget af indtjeningen fra 
burgerflipperne skulle gå til nyt hegn ved den lille bane. Hegn er 
færdigt og vi takker for hjælpen med udførelsen. 
Vi undersøger priser for ny sygefold 
 

Knud 

6.  Smed Der har været smed til vores 3 store heste, som beskar dem alt for 
kraftigt. Der er indsendt en klage til smeden, som smeden ikke har 
reageret på. Bestyrelsen kontakter smeden igen for en afklaring på 
sagen. 
 

Knud/ 
Mette  

7.  Lovlige lønninger Bestyrelsen ønsker, at undervisning/rengøring/staldarbejde 
udføres af personer aflønnet af klubben. Det medfører bl.a., at 
man ikke kan medbringe sin egen underviser. Alle vil blive 
kontaktet. Dog er privatundervisern informeret om dette tidligere. 
Det vil blive en overgangsperiode. 
 

AL/ 
Randi 

8.  Ny baneplan  + 
indskrivning 

Der er sendt mail til alle elever om at melde tilbage i forhold til 
tidspunkter, det er muligt at ride. Vi vil med dette forsøge at 
optimere baneplanen, så der kan tilgodeses alle vores 
medlemmer..  
Som et led i dette er indskrivningen for nye elever udskudt til 16. 

Randi 
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september.  
 

9.  Ansøgning om 
støttemidler 

Vi søger personer, som vil hjælpe med at søge økonomisk støtte 
ved diverse fonde. 
 

 

10.  Halm, hø, wrap Vi har bestilt halm og wrap til vintersæsonen.  
 

Knud 

11.  Arbejdsdag Der skal fastsættes dato for arbejdsdag  Kaja/ Maj 
 

12.  Ny mødedato Næste møde d. 21/8 hos AL  

13.     

14.     

 


