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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 21. maj 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.  
Vi mangler at modtage lokale tilskud fra kommunen. Der er ansat 
en ny ved kommunen, som gør det på en anden måde end 
tidligere. Men det forventes snarest at være i orden.  
 

 AL 

3.  Herpesvirus Der bliver meldt ud om flere udbrud rundt omkring i oplandet. Vi 
vil opfordre alle medlemmer til at tænke sig om, hvis de har 
omgang med heste i andre stalde. Husk, at skifte tøj/ sko inden du 
kommer i klubben, så det ikke er samme tøj der bruges i flere 
stalde.  
Vi vil begynde af tage temperatur på alle heste. Opstaldere skal 
selv måle på deres egen hest. Personale gør de elevhestene.  
 
Vi håber, at dette ikke kommer til at påvirke vores stævne i juni. 
Indtil videre mener vi, at det er forsvarligt at gennemføre stævne. 
 

Natascha 
 
 

4.  Ene undervisning Vi vil stadig gerne have flere tilmeldinger. 
Til spring skal der udbydes et hold for begyndere, så 
grundteknikerne kommer på plads. 
Der laves en gruppe for springryttere på FB. 
 
Man skal være medlem af klubben for at modtage undervisning.  
 

AL 

5.  Hønet/ høhæk Det overvejes, om der skal fjernes hønet ved de heste, som ikke 
sviner med deres stråfoder. Vi hører Annika og Freja, hvilke heste 
det kan være aktuelt ved.  
 

Natascha 

6.  Strandrensning 
2019 

Vi er blevet tildelt Dråby Strand til at rengøre en strækning for at 
tjene penge til klubben.  
Vi har brug for hjælp fra klubbens medlemmer til at gennemføre 
aktiviteten. Der vil blive udmeldt en dato.  
Aktivitetsudvalget kontaktes for om de vil være tovholder på 
projektet.  
 

 
 
 
 
Mette 
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7.  Udluk/ indluk  af  
hest alene 

Det vil blive muligt at tilkøbe sig til udluk/ indluk af hest alene for 
tillægspris på 150,- 
Det opdateres på hjemmesiden.  
 

 
 
Mette 

8.  Boksskilte Boksskiltene skal udfyldes ens, så det bliver tydeligt og nemt at 
læse for evt. afløser. Det tages videre til opstalderne evt. på et 
opstaldermøde. 
 

Christina/ 
Natascha 

9.  Ridning i skoven Ejeren til skoven er fundet. Vi tager kontakt til hende. 
Der er forslag til: 
- afmærket ruter 
- vest m. nummer som skal bære af rytter ved ridning i skoven 
 

Knud/ Pia 

10.   Ny mødedato Ny dato d. 4. juni hos Anne-Louise 
 

 

 


