
Bestyrelsesmøde Torsdag 12/08 – 2020 kl. 18.00  

Deltagere: Mette, Marianne, Katrine, Andrew, Agnete, Christina, Hanne 

Fraværende: Søren 

Referent: katrine 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat godkendt 

2. Nyt fra Mette: 

Der er udlejet flere boxe pt. 3 ledige, nogle henvendelser på nyt tiltag med UV. 

Vi opsiger Sophia, Nora går med mandag den 16/8 mhp. Ansættelse som aspirant 

Store hal ”overlevede” vi gør ikke noget ift. forsikring 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

Kontakter DRF for skilt til certificering 

Kontakter horserød for ”hjælp” til udeområder 

Søger coronapulje: ridehegn, da eleverne såå gerne vil ride ude. HANNE og MARIANNE 

planlægger hvor det skal gå rundt og priser 

Kæpheste er indkøbt- afventer spring og stald til september 

Video ”gå til hest” er lavet  

4. Nyt fra kasseren 

Økonomi er stadig ok.  

Vi skal have indkøbt:  

bomvognholder evt. et lille ”tog” – ANDREW 

vandingstimer – ANDREW strøm til vandingstimer – AGNETE 

pensionærvaskemaskine – SØREN 

5. Nyt fra formand 
Telefontilkaldeliste ønskes: HANNE udarbejder en 
Stævneudvalgsmøde den 16/8 på HIS-Christel deltager 
Regelsæt klubmesterskab maja og Lærke udarbejder forslag 

6. Nyt fra Næstformanden 
Hegn på sygefolde starter medio august- pristilbud på resten af hegnet afventer 
Kigger på nyt system til bomvogn 
Kan vi lave et bump til lede vand væk fra stald – andrew/agnete 

7. Nyt fra sekretæren  

8. Nyt fonden 

Forespørgsel om telemast- afstemt ja tak – 20.000 til fonden pr år 

Dræn bag stald anlægges 

Terrænnivellering langs ridehal anlægges 

Knækket rør i reservoir laves 

”udgravning” af rende langs springbanen mod Lisbeth laves  

9. Nyt fra Elevskolen 

Linea har lavet mange aktiviteter. Mette/katrine har rettet det til. 

10. Nyt fra oldboys  

8 tilmeldt 

11. Evt  



• Loft lille stald – hvad gør vi her for at få det færdigt. Vi talte om at kontakte FOG og få lov til 

at indkøbe materialer til andet/ få forlænget fristen på brugen af det. Vi glemte at aftale 

hvem der gør det? 

Næste møde er 9 september kl 18. Christina bestiller mad 


