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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2020 

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 
 

3.  Medlemmer til 
bestyrelsen 

Bestyrelsen vil opfordre alle medlemmer til at overveje 
mulighederne for at indtræde i bestyrelsen.  
Der skal findes 4 nye bestyrelsesmedlemmer.  
Ingen bestyrelsen = ingen klub.  
 

Alle 

4.  Personale Vi har modtaget flere ansøgninger og skal i gang med 
samtaler. 
D. 13/1 starter Patrik hos os og skal arbejde alle hverdage 
kl. 9-11. Patrik er tilkendt KLAP-job, som vil sige, at han 
ikke kan opfylde betingelser for at almindeligt job, men 
har særlige behov, der skal tages hensyn til. 
 

Randi 

5.  Springundervisning Det er desværre så uheldigt, at Henrik er blevet ramt af 
noget sygdom. Derfor er det nødvendigt at udsætte 
starten af springundervisning til februar, samt prøvetime. 
 

Randi 

6.  Ene undervisning Indtil der er springundervisning om tirsdage, er det muligt 
at benytte hallen til selvstændig springtræning i 
tidsrummet kl. 18-21. Det skal meldes ud på FB senest 
søndag kl. 21, hvis der er ønske om at benytte dette. 
Ellers kan hallen benyttes til eneundervisning eller alm. 
privat ridning.  
 

Alle 

7.  Udvidelse af ridefys Maria har henvendt sig om muligheden for udvidelse af 
hold i ridefyssen onsdag formiddag.  
Vi skal have kigget på, hvor mange timer elevhestene 
bruges inden vi kan tage stilling til det.  
 

Randi 
 

8.  Opstalder Alle opstaldere vil i løbet af foråret bliver inviteret til 
statussamtale med bestyrelsen. 
 

Christina 
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9.   Centerbestyrelsen Vi har fået kontakt til centerbestyrelsen og der skal 
aftales et møde. Centerbestyrelsen vender tilbage, når de 
har talt sammen.  
Hvis de ikke har meldt tilbage inde de næste to uger 
rykkes de for svar igen. 
 

Knud 

10.  Turridning HUSK, at det er lovpligtigt at bære lys og reflekser, når 
der rides tur i mørke. Der gælder samme regler for heste, 
som hvis man færdes på cykel.  
 

Alle 

11.  Ny mødedato D. 30. januar kl. 19 hos Randi  
 


