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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 26. marts 2019 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra:   

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi Alt forløber planmæssigt.  
 

 AL 

3.  Personale Skal være bedre til at følge arbejdsbeskrivelsen og vurdere 
vigtigheden af opgaverne.  
Der aftenfodres kl. 17.30 - 19.00. Hvis der en enkelt dag er 
ændringer skal Pia have besked, så beskeden kan videregive til 
opstaldere.  
 

Pia/Randi 

4.  Bestyrelsen Venter med at konstitueres sig til det 7, medlem indtræder. 
Forsætter uændret med opgaver. 
 

 

5.  Ekstra indtægter Vi har fået mulighed for 2 ekstra burgerflipper opgaver. 
Bestyrelsen håber, at vi også kan samle hjælpere til disse. 
 
Burgerflipper datoer: 
25/5 Lenny Kravits/ Dizzy Miss Lizzy  
25/6 Foo Fighters  
27. eller 28. Juli Ed Sharron 
8/8 Smukfest  
13. sept. fredagsbar på Uni 
 

Pia 

6.  Mødding og 
gødning 

Møddingen bliver tømt weekend uge 14. 
 
Frank vil gerne hjælpe med at sprede gødning på foldene.  
 

Knud 

7.  Opstaldere Forskrevet regler om opbevaring i sadelrumEn sadelknægt, en 
knage til trense, skab 60x60cm pr. boks. . Det skal bringes i ordren 
inden 15/4. 
Dækkenholdere kommer ikke ind i sadelrum.  
Opstaldere ønsker at kende arbejdsplanen for, hvem der har 
vagten. Personalet kan kontaktes på staldtelefonen.  Derfor anses 
det ikke som nødvendigt. 
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8.  Beholder til møg 
ved hallen 

Beholderen fjernes. Der opstilles trillebøre som personalet 
tømmer på møddingen. Der skal stadig fjernes klatter fra hallen af 
den enkelt bruger. 
 

 

9.  Status nyt foder Det har været nødvendigt at sætte elevhestene op i stråfoder efter 
skift af foder.   
 

AL 

10.  Salg af wrap til 
folde 

Der kan købes wrap af klubben til brug på folde.  AL 

11.   Ny mødedato Ny dato d. 9. april hos Randi 
 

 

 


