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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 24. januar 2019 

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 Alt forløber planmæssigt.  
Regnskabet er klar til at sende til revisor.  
 

 AL 

3.  Nyt fra ridefys. Lene fra ridefys. gæstede mødet og kunne give opdatering om nye 
regler for hygiejne i forhold til at mindske smitte mellem patient 
og hjælper.  Der skal opsættes spritdispensere og hjælperne skal 
bruge handsker. 
Der vil blive indkøbt spritdispensere, som opsættes i hallen. 
 
Det er muligt at bruge hallen i følgende tidsrum når ridefyssen 
afholder frokostpause: 
Mandag 12-13 
Tirsdag 12.30-13 
Torsdag 12.30-13 
 
Der starter nyt børnehold om tirsdagen kl. 16-17. Eftersom det er 
børn, er det ikke muligt at skemalægge det på et tidligere 
tidspunkt som f.eks. fredag, hvor ridefyssen ellers er tidligere 
færdig.  
 

 

4.  Personale Der er skrevet kontakt med ny staldmedarbejder til hverdagene. 
Freja starter d. 28/1. 
Der vil blive afholdt individuelle statusmøde med alt personale i 
uge 5. 
Vi skal have fundet en ny weekend vagt, da en af medarbejderne 
har opsagt sin stilling.  
 

Pia/Randi 

5.  Halm Der er flere som gerne vil købe halm til nettene i bokesene. 
Det kan købes for 50,- pr. måned og er kun til brug i net. 
 

AL 

6.  Nye opstaldere Der kommer 3 nye opstaldere i løbet af den næste uge.  
 

AL 

7.  Generalforsamling Datoen for årlig generalforsamling nærmer sig.  
Følgende medlemmer fra bestyrelsen er på valg: Knud, Pia og Kaja. 

 



Rosenholm Rideklub 
 

 
 

Side 2 af 1 
 

Rosenholm Rideklub 
Amaliegårdvej 54 

8543 Hornslet 
 
 

Knud og Pia ønsker at blive genvalgt. 
Der skal derfor findes 1 nyt medlem til bestyrelsen. Hvis der er 
flere kandidater end der er behov, vil der blive afstemning.  
 

8.  Ny mødedato D. 5. februar hos Pia  
9.     
10.     

 


