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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 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 Der går godt med økonomien pt. Alt forløber planmæssigt.  
 

Pia/Mette 

3.  Jul på slotte Vi er blevet kontaktet om vi igen vil være repræsenteret 
ved ”Jul på slottet”. Det er 2 weekender i november – uge 
45 og 46. Vi har valgt at sige ”ja tak” til at deltage. 
 
Vi har brug for frivillige hjælpere til at få det gennemføre 
disse weekender og det må ikke kun være børn, da vi skal 
have nogle som kan håndtere hestene.  
Bestyrelsen kontakter aktivitetsudvalget om de vil være 
tovholder på opgaven. 
 

Christina 

4.  Elevheste Lea deltager på mødet for at give status på elevhestene. 
 
Vi er blevet kontaktet om vi vil låne Ramzes igen.  Han har 
tidligere været god både i ridefys og på elevholdene. Vi vil 
aftale et møde med ejeren om en aftale. 
 
I forhold til Diva går det for langsomt frem og må erkende 
at Diva er nok mere en én-mands hest. Vi har afprøvet den 
siden december og må nu konstatere, at det ikke kommer 
til at fungere.  
 
Vi har lånt en hest – Montana – som er på prøve en måned 
så vi kan vurdere om vi vil købe den.  
 

 
 
Randi/Lea 
 
 
 
Knud/ Lea 
 
 
 
 
 
 

5.  Stævneudvalg Vi mangler stor hjælp til at gennemføre vores stævner.  
Det kræver mange mandetimer at gennemføre et stævne 
og det kræver alle medlemmer engagerer sig i klubben.  
Det kan få store økonomiske konsekvenser for klubben, 
hvis vi ikke kan afholde stævner. Hvis det altid er de 
samme, som skal trække læsset, kan de ikke blive ved med 
at bevare gejsten.  
 

Pia 
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6.  Ene-undervisning Husk at medbringe kvittering som dokumentation for 
betaling, hver gang der modtages ene-undervisning, som 
forvises underviseren. 
 

Alle  

7.  Ny mødedato D. 22. oktober kl. 19 hos Christina  
 


