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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 27/9 

Indkaldte: Mille, Lenette, Pia R, Pia K 

Afbud fra: Charlotte, Mette 

Referent: Mille 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1. Gennemgang af 
seneste referat 

Referat gennemgået og godkendt Alle 

2. Økonomi Det ser positivt ud, men der er store opstartsomkostninger i 
forbindelse med at hestene kommer på stald og vi skal sikre 
likviditeten til det. Grundet verdenssituationen og stigende 
energipriser kan omkostningerne her til vinter være svære at 
forudsige.   
 

Pia R. 

3. Stævner Super godt springstævne, som gav et flot overskud. Vi har stadig 
stor mangel på hjælpere til stævner. Skal tages op på 
medlemsmøde, da det ellers vil kræve at priserne sættes op. 
Stævneudvalget overvejer i den forbindelse at sløjfe vores 
Julestævne, da der simpelthen ikke er hjælpere nok. 
  

Pia R. 

4. Status 
Rideskoleheste 

Vi har budt velkommen til Benedikte. En rutineret dame inden for 
Ridefysioterapi som allerede er i gang.  
Der er en udfordring med Bady, der bliver urolig af at stå i stalden. 
Vi skal kigge på hvordan vi får ham mest mulig rolig.   
Johanne har behandlet hestene med Kiropraktik.  
Starr er i behandling og skal have ro i 14 dage.  
Det er konstateret, at Alfi har sommereksem. 
Når Revelate stopper i rideskolen, mangler der en hest. Vi er på 
udkig efter en ny som erstatning. 
 

Mille 

5. Undervisning/ 
personale 

Vi har valgt at stoppe samarbejdet med Søren Hoppe. 
Line Busk Heltborg tilbydes ene og deleundervisning i spring hver 
tirsdag.  
Tanja er desværre sygemeldt i 2-3 måneder. Emilie har tilbudt at 
fortsætte med at tage onsdagsholdene og fredagsholdene og vi er 
godt dækket ind på staldvagterne. 
 

Pia D. 

6. Fuldpas Der er flere opstaldere som ønsker muligheden for fuldpas. Der 
arbejdes på at lave to pakkeløsninger: én til pony og en til hest.  

Pia D. 
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7.  Vaskemaskine & 
Dækkenvask 

De fleste af elevhestenes dækkener er nu vasket, imprægneret, og 
desinficeret. 

 

Mille 

8.  Status på nyt 
ridecenter 

Mille gav en status på de matrikler vi kigger på. Der arbejdes 
fortsat sammen med ridecenteret om en ny placering. 

Mille 

9.  Ridefysioterapi   Der er stor efterspørgsel på pladser til ridefysioterapien.  
  Der laves en venteliste, så administrationen gøres mere effektiv. 

Lenette, 
Mette 
og Pia R.  

10.  Julemarked Rosenholm Julemarked er d. 5-6/11 og 12-13/11.  
Annika og Lenette aftaler hvilke heste. 
Pia sender drejebog 
Der skal planlægges hvem som kan trække og køre. 
 

Lenette 

11.  Opstaldermøde Der indkaldes snarligt til nyt opstaldermøde. Pia D.  

12.    Medlemsmøde Grundet travlhed, er medlemsmødet blevet udskudt. Vi arbejder 
på at finde en dato og en dagsorden til et snarligt møde. 

 
 

Pia R.  

13. Private som rider 
elevhestene 

Enkelte af de nye elevheste har haft behov for at blive reddet af 
vores private ryttere, for at uddanne dem til brug i elevskolen.  
Der har været spørgsmål om, hvem der må have lov til at ride og 
hvorfor. Ingen må føle sig forbigået, så det er naturligvis tilladt for 
alle vores elever/privatryttere, at byde ind med tilbud om hjælp til 
at uddanne elevhestene. Det er dog vigtigt at den nødvendige 
erfaring også er til stede.  
 

Mette 

 


