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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 11. december 2018 

Indkaldte: Bestyrelsen 

Afbud fra: Kaja  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi Orientering fra Anne Louise om den økonomiske situation.  
Økonomien er stram.  
 

 AL 

3.  Personale Vi har modtaget flere kvalificeret ansøgninger til stillingen i 
stalden. Vi er færdige med samtaler og har udvalgt en ny 
medarbejder. Hun starter d. 1. feb. 2019. Vi glæder os til at byde 
hende velkommen. 
 
Der er afholdt fælles personalemøde med personale for stald og 
undervisning.  
Personalet i stalden kan føle det svært at få plads til at udføre 
deres arbejde. De vil meget gerne hjælpe rytterne i stalden, men vi 
skal alle huske, at de er på arbejde og skal først og fremmest 
udføre deres arbejdsopgaver. 
Det kan være svært at se, hvornår personalet er på arbejde eller 
har fri, da flere af dem også har deres daglige gang i stalden, evt. 
spørg om de er på arbejde og om de har tid til et spørgsmål. 
 

Pia/Randi 

4.  Udvidelse af ridefys. Lene har kontaktet os for om hun kan udvide med 1 time om 
fredagen.  Det vil ske fra januar 2019. 
 

Alle 

5.  Skrabelodder Vi har til d. 21. december til at få solgt de sidste lodder i denne 
omgang. Penge fra de solgte lodder vil gå til nyt udstyr til 
elevhestene. 
Vi vil til foråret igen tage en tur med at sælge lodder, hvor vores 
medlemmer kan tilmelde sig og give en hånd med. 
 

Alle 

6.  Ny elevhest Vi har lånt en ny elevhest, som er ankommet søndag d. 9. 
december. 
Hun hedder Diva og står i boksen ved siden af Gipsy.  
Der går lidt tid inden hun kommer med i undervisningen. Hun har 
haft føl og skal lige i gang igen og tilrides.  
Vi glæder os meget til at følge hende og håber, at hun hurtigt 
falder til. 
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7.  Lys på lille bane Vi arbejder på sagen for at få lyset ved den lille bane til at virke 
igen. 
Vi tager meget gerne imod hjælp fra en el-kyndig person blandt 
vore medlemmer. For spørgsmål til hvad der skal ordenes kan 
formand Knud kontaktes 
 

Knud 

8.  Foder AL, Lea, Annika og Knud har møde d. 16. december for at snakke 
foder og hvordan vi kan optimere.  
 

Knud/ AL 

9.  Klage smed Vi har kontaktet en advokat for at høre, hvordan vi kan komme 
videre med sagen. 
 

Pia 

10.  Teori for 
elevforældre 
 

For at klæde elevforældrene bedre på med at hjælpe deres børn i 
forbindelse med undervisningen, vil der blive afholdt møde i 
starten af det nye år for alle elevforældre.  
 

Randi 

11.  Zakobo Vi har indgået aftale med firmaet Zaboko om 
administrationssystem. Vi regner med opstart fra 1. januar.  
Vi glæder os meget til at komme i gang med det. Specielt på 
kassererens vegne, da al fakturering til medlemmer kommer til at 
foregår automatisk.  
 

Mette/ 
AL 

12.  Ny mødedato Den 8. januar hos Randi  
 


