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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 5. februar 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.  
Vi kan allerede mærke, at der er kommet heste i stalden igen. 
 

 AL 

3.  Personale Der er afholdt statusmøder med undervisere og staldpersonale. 
Freja er startet og kommet godt i gang. 
Vi mangler stadig en ny medarbejder til at dække weekendvagter. 
 

Pia/Randi 

4.  Bund Der skal købes sold til bunden.  
 

AL/ Knud 

5.  Nye opstaldere Vi har fået en del nye opstaldere. Husk at skab i sadelrum må max 
være 60x60cm. Foder skal opbevares i hvide IKEA kasser og der 
skal låg på baljer til foder.  
 

AL 

6.  Medlemsmøde Vi har afholdt medlemsmøde. Det var primært vores nye 
opstaldere, som var mødt op. Vi savnede en større tilslutning fra 
elever og forældre. Husk at medlemsmøde er for alle medlemmer.  
 

 

7.  Ekstra indtægter Vi vil gerne have sat gang i salg af bl.a. skrabelodder igen. 
Christina kontakter aktivitetsudvalget for at sætte noget i gang.  
 
Burgerflipper datoer 
25/5 Lenny Kravits/ Dizzy Miss Lizzy 
25/6 Foo Fighters  
8/8 Smukfest  
Sæt allerede kryds nu I kalenderen og meld ind til Pia asap. 
 

Christina 
 
 
Pia 

8.  Status klage smed Sagen er endnu ikke afsluttet.  
 

Pia 

9.  Låneheste Vi er blevet kontakter af udlåner af Noma, Rio og Laban, som 
ønsker at sælge Noma og Rio. 
Klubben har aftalt at købe Noma.  
Rio er solgt til anden side, men bliver i klubben, da den nye ejer 
ønsker at forsætte samarbejdet med at låne Rio ud til klubben.  
Klubben låner fortsat Laban. 

Randi 



Rosenholm Rideklub 
 

 
 

Side 2 af 2 
 

Rosenholm Rideklub 
Amaliegårdvej 54 

8543 Hornslet 
 
 

10.  Sponsorudvalg Vi har fået nedsat en gruppe, som kigger på, hvor vi skal søge 
midler og hvad vi vil søge midler til. 
Gruppen består af Lene Friis, Knud, Pia og Randi 
 

 

11.  Ny mødedato D. 28. februar hos Randi 
 

 

 


