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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 26. august 2019 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra: Pia 

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Zakobo Det går rigtig med at få oprette medlemmerne i det nye 
betalingssystem. Første opkrævning for medlemmer vil 
blive d. 1. sept. 
 

Mette/Pia 

3.  Personale Vi søger stadig personale til weekenden. Natascha 

4.  Ridefys Maria Hass overtager forretningen fra Lene Friis d. 1/10. 
Vi skal aftale møde med Maria for at aftale om det nye 
samarbejde.  
 

Mette/ 
Randi 

5.  Ridning i skoven Vær obs. på, at når der rides i/langs skoven, at der rides én 
og én – og ikke ved siden af hinanden. Tag gerne en 
selvlysende vest på af hensyn til din synlighed. 
Kommunen kontaktes for at høre om muligheden for en 
strækning med fartbegrænsning samt skilte med heste.  
 

 
 
 
Dorthe 

6.  Ridning på stierne Bestyrelsen vil henstille til, at når der rides på i stierne i 
boligkvarterne, at der kun skridtes for at vise hensyn til 
dem, som boer i området. 
Parter på elevhestene må kun ride tur på rute, som er 
aftale med Lea.  
Husk refleksveste når I færdes i naturen for egen sikkerhed. 
 

Alle 

7.  Elevheste Der har været dyrlæge, som har konstateret, at Sky har 
smerter og det vil være bedst, at han får fred.  
Gipsy har døjet lidt med benene de sidste par uger. 
Dyrlægen hr anbefalet at prøve med sko til hende og håber 
at det hjælper. 
Noma er kommet rigtig godt med i både ridefys og 
elevundervisning. 
Knud har kontakt til et sted, hvor vi muligvis kan låne en 
hest. 
 

Alle 
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8.  Åbningstider i 
stalden 

Husk at stalden åbner kl. 8 og være forladt igen senest kl. 
22.30. Hvis der er behov for at komme i stalden uden for 
dette tidsrum informeres staldpersonalet.  
 

Christina 

9.  Faciliteteskort Alle som ikke er opstaldere eller ikke rider på elevhest, skal 
betale facilitetskort pr. 1/9. 
 

Alle 

10.  Rundbue Knud har solgt en masse gammelt jern. Pengene vil blive 
brugt til bund til rundbuen. Knud indkøber materialer.  
 

Knud 

11.  Bank Vi skal til møde med vores bank.  Knud 

12.  Ny kasserer Vi mangler stadig en kasserer til klubben. Kontakt gerne 
bestyrelsen, hvis du ønsker at høre mere om, hvad det 
indebærer at være i bestyrelsen. 
 

Alle 
 
 

13.  Ny mødedato D. 12. september kl. 19.00 hos Dorthe  
 


