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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 12. september 2019 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra: Pia, Natascha  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi Der går godt med økonomien pt. Alt forløber planmæssigt.  
Bestyrelsen håber stadig, at der snarest kommer en fast 
overtagelse af posten som kasserer, som pt varetages af Pia 
og Mette. 
 

Pia/Mette 

3.  Zakobo Første opkrævning gennem det nye betalingssystem har 
fundet sted og alt ser ud til at fungere som det skal.  
 

Mette/Pia 

4.  Personale Vi søger stadig personale til weekenden. Der afholdes 
jobsamtaler løbende.  

 
 
 
Randi 

5.  Bestyrelsen Natascha ser sig desværre nødsaget til at trække sig fra 
bestyrelsen, da hun ikke har tiden til det pt.  
Hvis der en, som har lyst til at høre mere om, hvad det 
indebærer at være bestyrelsesmedlem, er man meget 
velkommen til at kontakte bestyrelsen for at høre 
nærmere. 
 

Alle 

6.  Elevheste Knud har kontakt til et sted, hvor vi muligvis kan låne en 
hest og evt. købe.  Vi vil gerne have hesten på prøve inden 
vi beslutter, om vi vil købe.  Det aftales nærmere, hvornår 
vi skal ud og afprøve hesten i første omgang. 
Vi har overskud i økonomien til at købe en ny hest, som er 
meget tiltrængt, hvis det ikke er muligt at låne. Det kan 
mærkes, at der er sagt farvel til flere heste i løbet af 2019.  
Bestyrelsen har tæt samarbejde med Lea omkring det.  
 

Knud 
 
 
 
 
 

7.  Godbidder Der må ikke gives godbidder til elevheste længere – 
hverken på staldgangen eller i boksen. 
 Hestene er begyndt at tigger meget og står uroligt, når de 
skal strigles og sadles op. Der kan derved meget nemt opstå 
farlige situationer. 

Alle 
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8.  Sikkerhedssko Der er ved at blive bestilt sikkerhedssko ved Tårup 
rideudstyr til alt personalet. 
 

Knud 

9.  Opstaldning Vi har desværre måtte tage af sted med nogle opstaldere, 
som har valgt at fraflytte af forskellige årsager. 
Vi har derfor igen et par bokse ledige og håber de bliver 
fyldt hurtigt op igen. 
 

Christina 

10.  Ridefys. Maria har ønsket, at fyssen kan slutte kl. 17 om torsdagen i 
stedte for kl. 16.30. Maria ville være ok med, at der blev sat 
spring op den sidste halve time. 
Bestyrelsen ser for mange ulemper ved det og vil i stedet 
foreslå at startet en halv time tidligere. 
Maria får besked og Christina kigger forbi i fyssen på 
onsdag for at uddybe svaret.  
 

Randi/ Christina 

11.  Ny mødedato D. 1. oktober kl. 19.00 hos Mette  
 


