
Referat af bestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 kl. 19.00 

Deltagere: Lene,  Hanne, Sofie, Christina, Malene og Flemming.  

Opfølgning 

 Vi følger op på skilte til El-Plus (Hanne) 

 Vi skal have fulgt op på vores brandalarmsituation, hvor mangler der og hvor virker de ikke (Flemming) 

 Vi kontakter Syddansk Erhvervsskole om muligheden for at blive praktiksted igen her i efteråret (Hanne) 

 Førstehjælpskursus i rideulykker og hesteulykker (Sofie) 

 Ny bund til ridehallen, vi indhenter tilbud og kigger på muligheder (Flemming mfl.) 

 Der ansøges om udendørs bjælkehytte ved Tuborg Fonden (Malene) 

 Opfølgning på flagstænger (Flemming) 

 Pokaler hentes fra gravering (Sofie) 

 Vigtigt – Alle med boks i stalden skal huske at aflevere underskrevet bokskontrakt – afleveres i bakke i 

rytterstuen eller til Lene. 

 

Stalden og dagligdagen 

 Velkommen til vores nye staldpige Janni. Janni flytter ind i lejligheden sammen med sin kæreste fredag den 4. 

oktober.  

 Tak til alle dem der har hjulpet i stalden, hvor vi manglede arbejdskraft. 

 Ekstraydelser: Alt undtagen ”grime-påsætning” er en ekstraydelse. Husk at informere om til-/afmelding. Der 

opkræves pr. ydelse. 

Rideskolen 

 Vi er ikke lykkedes med at sælge Rex og det går bedre med ham i rideskolen. Vi beholder ham indtil videre og 

ser tiden an. 

HIRI-hesteudvalg 

 Vi har fået ny smed til rideskolehestene, Jack og Jeff har overtaget arbejdet. 

 Vores rideskoleheste har igen fået 4 skabe, som kan deles af vores parter, 2 heste pr. skab. 

Juniorudvalg 

 Vi skal have arrangeret et stævne for vores rideskoleelever. 

Marketing og sponsorudvalg 

 Intet nyt 

Vedligeholdelsesudvalg 

 Vi bygger ny boks til Heino i laden. Tak til Flemming, Kim og Niels. 

 Vi skal have vores jordfolde færdig hurtigst muligt. Hold øje med info når vejret tillader 

 Mathildes far har været i gang med fjernsyn i rytterstuen – stor tak til ham. 

Økonomi 

 Intet nyt 

Eventuelt 

Vi skal have fundet et sted til vores hø-poser i laden, indtil videre sættes de på hø-vognen.  

Vi har et par opgaver vi skal have udført inden vinter, er der mon nogen som kunne have lyst til at hjælpe? 

 Vores borde bænkesæt skal i laden, så de ikke går til i vinter. 

 Vi skal have kørt bunken af hegnsaffald på genbrugsstationen inden vinter (ligger på P-pladsen) 

Referent, Hanne 


