
 
 
 
Referat Bestyrelsesmøde 12.01.2015 
 
 

Fremmødte:	  Jakob,	  Kim,	  Karen	  S,	  Karen	  P,	  Helle	  N,	  Charlotte	  
	  
Afbud:	  Helle	  S,	  Anne,	  Kamilla	  
	  
Dagsorden:	  
1.	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidst	  
2.	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
3.	  Meddelelser	  fra	  formanden	  	  
4.	  Rapport	  fra	  udvalgene	  -‐	  inkl.	  næste	  stævne	  
5.	  Foder	  plan	  -‐	  opfølgning	  på	  staldmøde	  
6.	  Rideskoleheste	  -‐	  indkøb/frasalg	  
7.	  evt.	  og	  herunder	  fastsættelse	  af	  næste	  bestyrelsesmøde	  
	  
Ad	  1:	  
Godkendt	  
	  
Ad	  2:	  
Godkendt	  
	  
Ad	  3:	  
* Vi	  har	  fået	  en	  henvendelse	  omkring	  en	  praktikplads	  i	  uge	  4.	  Dette	  er	  blevet	  godkendt.	  
* Vi	  har	  fået	  fin	  ros	  for	  vores	  julestævne.	  Tilfredse	  ryttere,	  generelt	  god	  parkeringspli	  fra	  vore	  
mange	  gæster,	  fint	  salg	  i	  kiosken	  og	  mange	  hjælpere.	  Tak	  til	  alle	  Jer,	  der	  gav	  en	  hånd	  med!	  

	  
Ad	  4:	  
Staldudvalget:	  vandvarmeren	  på	  toilettet	  ved	  rytterstuen	  skal	  repareres.	  
Stævneudvalg:	  stævne	  koordineringsmøde	  afholdes	  snart.	  

	  D4	  afholder	  generalforsamling	  den	  5/2-‐2015.	  Tilmeldingsfrist	  ultimo	  januar.	  
	  Regnskabet	  lavet	  for	  de	  seneste	  tre	  stævner.	  Alle	  med	  fine	  resultater.	  
	  Vi	  har	  modtaget	  et	  sponsorspring	  fra	  DK	  Roset.	  Vi	  glæder	  os	  til	  at	  tage	  det	  i	  brug	  
ved	  næste	  stævne.	  
Hjælperliste	  til	  weekendens	  dressurstævne	  er	  under	  udarbejdelse.	  

Vedligeholdelses	  udvalget:	  Produktionshøjskolen	  kommer	  ud	  og	  laver	  barrieren	  i	  det	  lille	  ridehus.	  
Økonomiudvalget:	  Regnskabet	  for	  indkomståret	  2014	  er	  under	  udbetaling.	  
	  
Ad	  5:	  
Foderplanen	  -‐	  punktet	  udsat	  til	  næste	  møde	  grundet	  sygdom.	  
	  
Ad	  6:	  
Spot	  og	  Monty	  Grace	  bliver	  sat	  til	  salg.	  Blue	  skal	  til	  handelsundersøgelse.	  
	  
Ad	  7:	  
Evt.	  Vi	  er	  på	  udkig	  efter	  flere	  weekendvagter,	  der	  kan	  indtræde	  som	  reserver	  i	  vagtplanen.	  	  
	  
Næste	  møde	  bliver	  tirsdag	  den	  17.	  februar	  2015	  hos	  Jakob	  
 


