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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 28. 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.  
Regnskabet har været sendt til revisor. Det er gennemgået og 
godkendt.  
 

 AL 

3.  Personale Der vil fremover kun være to weekendvagter i stedet for tre. 
Eftersom elevhestene fremover kun skal fodres to gange dagligt, 
medfører det reduktion i timerne. Derfor kan vi nu nøjes med to 
til at dække weekenderne. 
 

Pia/Randi 

4.  Møde m. 
kommune 

Vi har været til møde med kommunen i forbindelse med salg af 
Tendrup Møllegård. Foreløbig vil den daglige drift forblive som 
hidtil. Kommunen vil gerne klubben, så der er ikke udsigt til 
ændringer pga. ejerskiftet.  
 

AL/ Knud 

5.  Ekstra indtægter Vi har allerede fået flere henvendelser om deltagelse til de 
forskellige arrangementer. Så skynd dig at melde dig til ved Pia, 
inden det er for sendt.  
 
Burgerflipper datoer: 
25/5 Lenny Kravits/ Dizzy Miss Lizzy  
25/6 Foo Fighters  
8/8 Smukfest  
 

Pia 

6.  Status klage smed Sagen er endnu ikke afsluttet.  
 

Pia 

7.  Låneheste Kontrakten på Laban er opsagt. Han skal hjem igen senest d. 31. 
april.  
 

Randi 

8.  Ridning i skoven Susanne Patin har deltaget på mødet for at planlægge, hvordan 
vi kommer videre med opgaven om muligheden for at få 
tilladelse til at ride i Sofie Amaliegård skoven.  
I første omgang vil vi kontakte ejeren af skoven for at høre om 
muligheden. 
 

Knud 
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9.  Uvedkommende 
på foldene 

Der er observeret uvedkommende på foldene. Det er 
umiddelbart unge drenge som bruger foldene som genvej.  
Vi har kontaktet spejderne for at høre, om det kan være børn 
derfra. De ansvarlige fra spejderne vil tage en snak med børnene 
om faren ved det. Vi kontakter også de omkringlægende huse, 
om det er deres børn. 
  

Knud 

10.   Ny mødedato 26. marts hos Randi 
 

 

 


