
 

Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 17. december 2020 

Indkaldte: Bestyrelsen 

Afbud fra: Jette 

Referent: Maria 

 

Punkt Beskrivelse Diskussion, handling og beslutning Ansvar 

1.  Ny mødedato Torsdag d. 14/1-20 kl 18.30 på facetime Alle 

2.  Opfølgning på sidste 
referat 

Rotter: Knud har fundet en rottesikker container. 
Foder skal først bestilles pr 1/1 
Intet nyt om sadler - det forsøges fortsat at komme i 
kontakt med sadelmageren. Der er sat gang i 
indkøb af de sidste. 

Alle 

3.  Økonomi Der skal sættes en ekstern igang med at lave 
regnskab. 
Der er betalt en større regning til kommunen, men 
det ser fortsat fornuftigt ud. 

Chris 

4.  Orientering om leje af 
Ågårdsvej 

Der er fortsat en dialog igang med kommunen om 
hvem der skal stå for vedligehold af lejemålet. 
Dialog ift mulighed for leje af stuehuset. 

Chris/Knud 

5.  Møde med hph Aftales et møde sidst i januar. Knud 

6.  Møde centerbestyrelsen Aftales møde starten af januar. Knud kontakter Knud 

7.  
 

Nyhedsbrev Generalforsamling Mette 

8.  Lys Der prioriteres at få lys sat op i stalden hvor der 
mangler. 

Chris 

 

 

  



INTERN: 

 

● Nyhedsbrev 

○ Generalforsamling 

■ Nye medlemmer til bestyrelsen 

■ Hvad går bestyrelsen ud på 

■ Opbakning til udvalg 

● Michelle overtager administrationen af foder til opstaldere. 

● Katrine 

○ Knud og Maria mødes med Katrine 

○ Afløser for Katrine 

■ Maria kontakter Michelle 

■ Kontakt Michelle først inden en ny 

■ Anne Simonsen: 42331321  

○ Ift weekenden: 

■ Katrine tager selv det meste af vagten 

■ Det lægges op til parterne om de kan hjælpes ad med udmugningen 

● Annika 

○ Der skal lægges en plan forinden samtalen, så vi er forberedt hvis hun vælger 

at gå 

○ Mette, Knud og Maria får aftalt en dagsorden 

○ Mette og Knud holder et møde med Annika i starten af det nye år 

● Kontrakt Pia/Phoebe 

○ De må nusse om hende når de vil 

○ Tænker der er stævner nok i RORK, ikke nødvendigt at starte ud 

■ Problemer med forsikringen. 

○ Klare retningslinjer for hvor meget Phoebe må gå 

■ Må ikke ride voldsomt rundt i galop fx. 

■ Må ikke springe, Phoebe bliver meget frisk 

● Kontrakt Pia/Leander 

○ Hun låner vores udstyr indtil hun skaffer sit eget 

○ Vi står for boks, foder og alm beskæring 

○ Pia står for dyrlægeregninger og sko 

○ Knud og Chris tager kontakt til Pia 

○  

 


