
 

 

 
 
 

     Bestyrelsesmøde d. 3. juni 2014 
 

Tilstede:	  Jakob,	  Karen	  S,	  Karen	  P,	  Helle	  S,	  Anne,	  Charlotte,	  Kim	  
Fraværende:	  Helle	  N,	  Kamilla	  
	  
Dagsorden:	  
	  
1. Godkendelse	  af	  referat	  
2. Meddelelser	  fra	  formanden	  
3. Rapport	  fra	  udvalgene	  
4. Forretningsudvalg,	  herunder	  økonomisk	  rapport	  
5. Opstaldningskontrakter	  -‐	  huslejestigning	  
6. Aktivitetsplan,	  hvad	  er	  næste	  projekt	  
7. Evt.	  og	  fastsættelse	  af	  næste	  bestyrelsesmøde	  
	  
Ad.	  1:	  
Godkendt	  
	  
Ad	  2:	  
a. En	  ny	  person	  fra	  Jobcentret	  er	  ikke	  blevet	  til	  noget	  i	  denne	  omgang.	  Søger	  igen.	  
b. Den	  grønne	  traktor	  er	  til	  reparation.	  	  
c. Der	  er	  slået	  græs	  til	  wrap	  på	  vores	  nye	  fold.	  	  
d. Vi	  er	  blevet	  tilbudt	  en	  ny	  rideskolehest.	  En	  vallak,	  12	  år.	  
e. Det	  er	  meningen	  at	  staldpigerne	  tager	  sommervagterne	  om	  morgenen	  	  i	  den	  periode,	  hvor	  

Connie	  har	  ferie.	  
f. Formanden	  har	  modtaget	  en	  henvendelse	  vedrørende	  indlukning	  af	  heste.	  Det	  var	  aftalt,	  at	  

der	  skulle	  lukkes	  ind	  i	  tre	  tempi.	  1.	  stop	  ved	  lågen,	  2.	  stop	  ved	  rideskolestalden	  og	  derfra	  
trækkes	  hestene	  op	  i	  stalden.	  

g. Der	  var	  en	  generel	  diskussion	  omkring	  hjælpersituationen	  ved	  det	  netop	  vel	  overståede	  
springstævne.	  Det	  blev	  besluttet,	  at	  der	  fremover	  skal	  gøres	  en	  større	  indsats	  med	  at	  få	  
opstaldere	  til	  at	  skrive	  sig	  på,	  når	  hjælperlisten	  skal	  udfyldes.	  Der	  er	  fortsat	  opstaldere,	  som	  
ikke	  melder	  sig	  som	  hjælpere	  til	  stævnerne	  -‐	  det	  skal	  vi	  have	  lavet	  om	  på!!	  

	  
Ad	  4:	  
a. Stævneudvalget	  	  

• Vi	  har	  modtaget	  en	  forespørgsel	  på	  at	  lave	  en	  CUP	  til	  vores	  dressurstævne	  d.	  16-‐17.	  august.	  
Vi	  har	  valgt	  at	  sige	  ja.	  

• Sidste	  springstævne	  31/5	  -‐1/35	  har	  give	  os	  	  fine	  karakterer	  fra	  TD'eren:)	  
	  
b. Staldudvalget	  	   	  

• Der	  er	  kommet	  ny	  foldplan	  for	  græsfoldene.	  	  
• Sommerferieplan	  /arbejdsvagter	  udarbejdes	  inden	  længe.	  
• Vi	  har	  fået	  2	  opsigelser	  af	  bokse,	  men	  også	  2	  nye	  opstaldere	  pr.	  1.	  juni.	  	  
• Der	  holdes	  staldmøde	  medio	  juni	  
• Hestepas	  gennemgået	  ifh.	  Til	  vaccinationer.	  



 

 

	  
	  
c. Vedligeholdelsesudvalget	  	  

• Vi	  har	  fået	  sponsoreret	  et	  udvendigt	  vandspiltov	  ved	  den	  store	  stald.	  
	  

d. Sikkerhedsudvalget	  –	  	  
• Der	  er	  fulgt	  op	  på	  de	  få	  udeståender	  af	  førstehjælps	  materiale.	  Der	  mangler	  stadig	  at	  blive	  

fyldt	  op	  med	  førstehjælpsudstyr,	  men	  vi	  har	  det	  i	  kassen	  i	  sekretariatet.	  	  
• Førstehjælpskursus	  er	  planlagt	  til	  den	  21.	  september,	  kl	  900-‐1700.	  Kurset	  er	  obligatorisk	  

for	  samtlige	  ansatte	  ved	  SLRK.	  Det	  tilbydes	  tillige	  til	  vore	  flittige	  hjælpere.	  Der	  er	  16	  
pladser,	  så	  ledige	  pladser	  besættes	  efter	  først	  til	  mølle	  princippet	  af	  øvrige.	  

	  
Ad	  5:	  
Opstaldningskontrakt	  og	  prisstigningsvarsel	  diskuteret.	  Det	  blev	  besluttet,	  at	  hæve	  bokslejen	  med	  
100	  kr.	  pr	  måned.	  Beløbet	  øremærkes	  til	  renovering	  af	  bokse	  i	  den	  store	  stald.	  
	  
Ad.	  6:	  
Aktivitetsplan	   	   	  

• Færdiggørelse	  af	  jordfolde.	  Afsavning	  af	  jordfoldestolper.	  Maling	  af	  træværk.	  Opstaldere	  
skal	  hurtigst	  muligt	  få	  ryddet	  	  op	  på	  foldene	  dvs.	  samle	  møj	  og	  gammelt	  halm	  sammen.	  	  

• Vi	  har	  lånt	  en	  stensamler,	  så	  vi	  kan	  få	  fjernet	  så	  mange	  sten	  fra	  banerne	  som	  muligt.	  
• Vi	  skal	  have	  malet	  hegnet	  omkring	  springbanen	  og	  dressurbanen	  
• Led	  til	  græsfolde	  udskiftes	  –	  og	  rideskolefold	  opdeles.	  

	  
Ad.	  7:	  
Næste	  møde	  fastsat	  til	  d.	  1.	  juli	  2014	  hos	  Kim.	  	  


