
 
Referat bestyrelsesmøde 05.01.2012  
  
Punkter 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst 
  

Orienterings
punkter 

2. Der blev orienteret om den årlige ansøgning om lokaletilskud til 
Guldborgsund samt indberetning af medlemstal, herunder sat 
div. underskrift fra bestyrelsen 

 
3. Vandrefadet, Bjarne har udpeget en til at modtage vandrefadet. 

Der offentliggøres på generalforsamlingen 
Beslutnings-
punkter  

 

4. Hvem skal have skulderklapspokalen i år. Der er kun kommet 
en indstilling til hvem der skal have skulderklapspokalen. Vi 
sætter en lille reminder på hjemmesiden så håber vi på flere 
indstillinger 

5. Kursus til ryttermærker, Vi har aktuelle henvendelser fra 
interesserede. Sys undersøger hvor mange der er interesserede 

Punkter til 
drøftelse  

 

6. Fødevarestyrelsen, tilsyn, status og drøftelse. Vi har haft 
dyrlæge Susanne Fønskov ude og gennemføre det årlige 
besætningsbesøg samt orientere opstaldere og andre 
interesserede om hvordan vi lever op til de gældende 
lovgivninger vi bliver kontrolleret på ved et tilsyn.  
Det er en større videnskab at sikre at de heste som står på 
alternativ bund altid har adgang til noget at spise. Det vil blive 
drøftet med de enkelte opstaldere, så vi sammen kan finde en 
løsning hvor vi tilgodeser hestene optimalt. Der kommer tilbud 
om at købe haybar til en rimelig pris.  
Der er ved at blive indkøbt låse til alle skabe i sadelrum, så 
passene kan opbevares der på Kjeldmosegaard. 
Bjarne tager vandtryksprøver 2 x årligt, så vi er sikre på at 
vandkopperne virker optimalt. 

7.  Drøftelse af status for udeboksene. Vi har forsøgt at sikre 
boksene mod de store skybrud vi har oplevet den seneste tid. Vi 
vil tætne yderligere ved at sætte en liste i døråbningen, det bliver 
gjort til foråret. Boksene vil fortsat ikke kunne holde vandet ude 
ved disse skybrud, men vi sikrer det så godt som muligt. Vi beder 
brugerne feje inden de sætter hesten derind. Samtidig opfordrer 
vi til bedre oprydning når man forlader boksene. 

8. Børneattester, er vi up to date. Maria indhenter der hvor de skal 
fornyes.  

Eventuelt  
Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før 
næste møde 
 


