
Bestyrelsesmøde mandag den 14/1 2019 Referat 

Deltagere: Søren, Mette, Agnete, Marianne, Zandra, Maja, Eirin, Katrine 

Ikke tilstede: Anna. Sanne 

1. Godkendelse af sidste referat  

2. Nyt fra Mette: Christina N får betaling i ridehuskort og 

stævnestarter frem til 1/7.  -  Katrine laver opslag på face-book og 

Mette lægger på hjemmesiden  -  boxene er mål og er ok, men for 

kort på den ene led – Mette spørger Benny om rep. af tagrender 

3. Nyt fra formanden: certificeringerne Marianne kigger på det så vi 

kan nå i mål – Søren er vores nye sekretær(skal lige vælges først)  - 

lov om hestehold 2020- generalforsamling Flyttet til 13/2  Zandra 

undersøger pris på annonce, Katrine laver opslag til medlemmer, 

sender til Mette, der lægger det på hjemmesiden  - medlemstælling  

161 medlemmer ved årsskifter-ridelejr 2019: påskelejr: 20-22/4 

sommerridelejr 1/7-? efterårslejr 14- 16/10 andre elevaktiviteter: 

fastelavn ved Nadia, der fortsætter som aktivitetsudvalgsformand – 

dem der har depositum tilgode fra ”gammel” ordning får dem 

tilbagebetalt. Diabetes lodder solgt 200stk, tjent 2800. Laura/carla 

vandt en logojakke hver 

4. Nyt fra næstformand: staldkat er lavet, Tinas Christian har harve og 

den gule med hjemme til rep. Andrew sætter varmtvandsbeholder 

op, Eirin/agnete sørger for en rørlægger 😊 

5. Nyt fra stævneudvalgsformand v/katrine. 20 stævner i 2018, 38 

stævnedage, indtjening 260.000. der er indkøbt rosetter i slut 18, så 

vi har til første halvår 19. Landsstævneudvalget holder møde hver 

den første torsdag i måneden. Vi skal søge sponsorer til klasserne kr. 

6000 pr. klasse. Vi skal bruge til 10 klasser. Var der en der ville lave 

en ”brochure” beskrivelse?? 

6. Nyt fra kasserer: budget 2019 – regnskab 2018 regnskab 2018 

afsluttes 8/2 med klubmodul bogholder, budget for 2019 er lagt. Vi 



bibeholder forhøjet boxleje til 1/7, inden da ser vi på 

differencierede priser på boxene – vi betaler fonden for staldkat 

med de penge, der står på sponsorkontoen. 

7. Nyt fra fonden: bund er lavet vandingsanlæg er lavet, men vi 

mangler igen en dyse – kan ikke huske hvem der skulle fixe det, 

Hegn afventer, folde afventer, alarmsystem – Mette kontakter 

Siemens 

8. Nyt fra sekretær ikke tilstede tak for kage  

9. Nyt fra Marianne: Marianne søger fonde og kigger på 

certificeringerne 

10. Eventuelt: Der skal fortsat tilmeldes dressur, hvis man vil 

springe på elevhold – undervisere udefra må undervise efter 19 og i 

weekender, de skal indløse ridehuskort.  -  Hunde må ikke færdes i 

stalden og skal være i snor på udearealerne 

ULØSTE OPGAVE/ØNSKESEDDEL ikke prioriteret 

Varmt vand i vandspiltov 

Vanddyse lille hal 

Plast til vinduer oppe/nede (er indkøbt) 

Folde, køb af jord 

Hegn, rep. Eller nyt 

Huller i adgangsvej 

Vindue i springdommertårn skal skiftes 

Isolering af dressurdommertårn 

Skifte hullede plader ved springtårn 

Frostfri vandkopper på foldene 

Alarmsystem  

Nøgler til hestepasskabene 
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