
Bestyrelsesmøde 8/4 2019 

Tilstede: Katrine, Mette, Anna, Agnete, Andrew, Søren 

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra marts blev godkendt. 

 

2. Nyt fra Mette 

 

Mette har et ønske om at få fjernet gammel og ubrugt elektrisk installationer og højtalere i det lille 

ridehus mm. 

Katrine spørger Dennis (elektrikker) vil se på sagen. 

Rottefangeren har været lidt for hurtig så vi oplever stadig rotterne i stalden. Mette ringer til 

kommunen for at få rotterfængeren til at komme igen. 

Opvarmningensbanen skal renoveres inden landsstævnet. Vi skal en professionel banemand til at 

vurdere, hvad skal der til for at få banen up to date. Agnete tager opgaven. 

Vinduerne skal fikses i dommertårnet – skyde vinduer ønskes, Agnete tager opgaven 

Arbejdsdag planlægges til d. 4. maj kl. 0900 Katrine/Mette indkalder 

Springbanen flyttes ud af ridehuset ud på 12. april kl. 1700. Andrew og Nadia 

Afløb i skolestald fikses, Andrew/Mette. 

Elever og rideskolen: 

Nanna er  ansat med ny beridelev og starter d. 1 juli. 2019. Hun skal til optagelsesprøve som 

berider elev men hvis hun ikke som forventet består ansættes hun alligevel som aspirant. 

Elevskolen har fået flere nye elever og Eirin opleves positivt af eleverne. 

Anvendelse af rideskole heste skal registeres: Hvormange timer går hver rideskole hest pr. uge. 

Mette 

 

3. Nyt fra kasserer  

Økonomi 125.000 på konto.  

 

4. Nyt fra formand    

Eirin og Katrine har været i elevskoletræning –fik mange gode ideer til fornyelse. Erfaringer og 

lærdom deles med Rideskole udvalget. Katarine 

Camilla vil gerne fritages fra job som stævneudvalgsformand. Vil prøve at oplære Selma op som  

afløser dog vil bestyrelsen forsøge at dele jobbet op. Anna/Camilla/Selma. 

Sommercamp planlægges til næste år 2020  

 

5. Nyt fra næstformand  

Nyt/opgradering af lydanlæg til udendørs banerne ønskes. Vi skal Morten ud at supportere. 

Agnete/Andrew 

Netværk til stævne og ridekolen etableres på vores gamle fatsnet nummer, Andrew  

Barrierene savner maling Andrew sørger for maling. 

 

6. Nyt fra fonden og centerudvalg 

Regnskabet for fonden er endnu ikke underskrevet. 

Budget for 2019/indtægter (438.000 + 80.000 + 5.000) 



Prioriteringsliste for nye investeringer etableres nuævrende øsker: (bane, Lyd, vinduer, hegn 

omkring springbanen, varmepumper til opvarmning af sadelrum og toiletter, tag på det lille 

ridehus) Prioteringsliste fremsendes til Søren, Katrine 

 

 

7. Nyt fra oldboys  

Anvendelse af rideskolehestene skal også registeres på oldgirls/boys holdet – se under rideskole  

 

 

8. Nyt fra Marianne 

Elevskole certificering?? Marianne var ikke tilstede. 

 

9. Nyt fra kantine 

Intet nyt – hylderne med slik er fyldt op☺ 

 

10. Nyt fra sekretær  

Vi får skiftet vores brandalarmcentral til en ny og mere moderne. Siemens kommer og skifter centralen 

snarest. Søren 

 


