
 

 

 
 
 

     Bestyrelsesmøde d. 7. august 2014 
 
 
Tilstede: Jakob, Karen S, Karen P, Helle, Kim, Kamilla, Helle N, Charlotte 
 

Fraværende: 

Anne 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Meddelelser fra formanden 

3. Rapport fra udvalgene - næste stævne - vores heste/ponyer 

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  
Godkendt 
 
Ad 3: 

a. Sidste tilmelding til Høstfesten nærmer sig.  

b. Køb af jord.  

c. Seneste person i jobtræning fra Jobcentret er stoppet grundet flytning til København.  

d. Ny ridehusbund i det store ridehus. Ridehuset lukkes for anvendelse fra onsdag d. 

17/9-2014 i forbindelse med, at der skal arbejdes på bunden. Endeligt valg af bunden, 

vil blive foretaget indenfor nærmeste fremtid. 

e. Indlukningsplanen: Det skal præciseres, at der ved weekendindlukning er to opstaldere 

samt en weekendsvagt, når der lukkes ind. De to opstaldere fremgår af indluknings 

listen, weekendvagten fremgår af seperat vagtplan. Dvs. at der altid er 3 til at lukke ind. 

 
Ad 4: 

a. Stævneudvalget - næste stævne d. 16-17. august. Sidste tilmelding er d. 8. august. 

   - Der er kommet afbud fra den ene dommer, da denne er blevet hyret  

     til at være dommer ved alle DSA. Der forventes tilsagn af ny dommer 



 

 

     i denne uge. 
   - DRF har trukket Dressurens Venner cup tilbage 

   - Endelig hjælperliste kommer primo næste uge. 

b. Staldudvalget  - Vores heste/ponyer. Vi har pt 14 rideskoleheste/ponyer. Vi har fået  

     bud på Malte, som vi siger ja tak til. Fie vil blive aflivet, da den  

     fortsat er halt trods mange forsøg på at få den klar. 

   - Der er kommet forslag om ny staldplan. Endelig plan udarbejdes af 
   - staldudvalget. 

   - Vi har fået 2 opsigelser af bokse. Da vi har flere på venteliste, vil vi  

      meddele kommende opstaldere om pladsmulighed. 
Ad 5: 

Rideskole  - Der er åbenthus og indskrivning til rideskole den 13. august kl 17-19. 

   - Der er bestilt skovkort til de 12 rideskoleheste. 

   - Der skal klargøres sadler og trenser samt andet udstyr. 

   - Helle N, Karen S og Charlotte bager kage. Janni sørger for  

     saftevand. 
 
Ad. 6: 
Ridehusbund  - Se under punkt 3. 
 
Ad. 7: 

Næste møde fastsat til d. 2. september 2014 hos Charlotte. 

 
 


