
 

 

 

Referat Bestyrelsesmøde 02.06.2015 
 

 

 
Til stede: Karen S, Helle S, Karen P, Signe, Helle N, Jakob og Kamilla 

Afbud: Charlotte og Anne 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Meddelelser fra formanden  

4. Rapport fra udvalgene - inkl. næste stævne 

5. Arbejdsopgaver  

6. Ekstra serviceydelser i stalden - inkl betaling 

7. evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

 

Ad 1: 

Godkendt 

 

Ad 2: 

Godkendt 

 

Ad 3: 

- Henvendelse fra Team Auction – Vi kigger på mulighederne. 

- Dyrenes dag er d. 21 Juni 2015 kl. 10-16.  

o Hjælp søges til ponytrækning  

o Ankomst i anlægget kl. 9.30 

o Vores dressurhegn skal anvendes – sættes op lørdag. Tovholder Jakob 

- Lena er ansat som vores nye staldmedarbejder. 

- SLRK ønsker certificeringen – og her er vi rigtigt godt med! 

o Ansøgning om organisations – og sikkerhedscertificering er fremsendt til DRF og vi har 

de informationer på hjemmesiden, som er nødvendigt. Endelig godkendelse kræver 

besøg af DRF.  Jakob arrangerer møde med DRF.  Afventer termin.  

- Wrap: Vi har drøftet wrap leverandør, da vores nuværende leverandør har meddelt at han ikke 

ønsker at leverer længere end til udgangen af 2015. 

Ad 4: 

Rapport fra udvalgene: 

- Stævne 

o Sidste stævne gik rigtig godt. Det var en stor succes. 



o Der kommer en masse tilmeldinger til stævnet i weekenden d. 6-7. juni.  

o Der er D4 holdmesterskab på Møllebakken i spring d. 14.juni. Her er Lena R, Frank T, 

Lone L og Tanja S tilmeldt. + der er to ponyhold tilmeldt til D4 mesterskab.  

 

- Staldudvalg: 

o Opstalder skal være bedre til at skrive tingene om deres hest på tavlen, så 

staldmedarbejderne kan vide præcis hvad i mener de skal den pågældende dag.  

o Der prøves på, at udarbejde et nyt og nemmere system til wrap uddeling.  

o Opstaldere skal kalke i weekenderne d. 20-21 juni eller 27-28 juni. Dette aftales 

nærmere med de opstaldere man står på gang med.  

Der er blevet indkøbt kalk, og koste bliver stillet til rådighed.  

o Lena har ferie i uge 27, 28 og 32. Rikke dækker hverdags timerne for Lena i uge 27 og 

28.  Alberte dækker hverdagstimer uge 32.  Vikar er kun morgenvagt dvs. fodring, udluk 

og wrap.  Der er ingen banepleje i disse uger.   

 

- Juniorudvalget:   

o Der er ride lejr d. 1-5 juli. Anne deler invitationer ud.  

   

- Rideskoleudvalget:  

o I Maj måned var der 62 elever og nok på ventelisten til at fylde de 3 begynderhold vi har 

mulighed for at starte i August. Der bliver ikke noget åbent hus, da vi har fyldt alle 

pladser.  Signe og Karen P har lovet at finde ud af om der kan findes en instruktør til 2 

timer fredag.  

o Der indkøbes piske til rådighed i rideskolen.  

o Vi gennemgå vores udstyr løbende i løbet af sommeren.  

Ad 5: 

- Helle Neumann står som tovholder på Dyrenes dag 21/6. fra 10-16 i Anlægget.  

- Connie og Jakob kører heste. Der laves en lille fold, så hestene får en pause.  Helle finder 

”trækkere” blandt vores juniorer. Vi håber så mange så muligt har lyst til at deltage.    

Ad 6: 

- Lena tilbyder ekstra ydelser såsom at ligge dækken på hestene. Dette er dog engangsydelser og 

hvis man ønsker det flere dage i træk, skal man betale månedsbasis.  Lena skal kontaktes på 

SMS den pågældende dag, hvor man ønsker at få den ekstra hjælp. Info omkring pris osv. vil 

blive sendt ud til opstalderne når dette bliver aktuelt. Aktion Karen S. 

Ad 7: 

- Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt tirsdag d. 30 juni kl 19 hos Karen P.  

 

 

 

 

 


