Bestyrelses møde d. 16.3 10
Deltagere: C. Munch, C. Hannibal, M. Stryhn, S. Holstein, M. Pill og P. Mikkelsen.
1. Referat fra sidste møde: Godkendt.
2. Sponsor udvalget har ansøgt Krista og Viggo Petersen Fonden - 150.000kr samt ekstra
ordinært materiale tilskud - 27.500kr.
3. Ridehus- bunden ordnes 3 x ugen eller om nødvendigt dagligt.
4. Dialog vedr. hingste folde / reparation af disse. Pia påtager sig opgaven som kontakt person
for foldene fremover.
5. Dialog vedr. vinduer i staldens boksdøre samt stalddørene ud til gårdspladsen. Vi beslutter,
at den enkelte hesteejer selv må afgøre om vinduet skal være åben eller lukket, samt at den
beslutning må andre respektere. Vinduet kan dog godt lukkes hvis det er nødvendigt, dog
åbnes igen efterfølgende.
Stald dørene ud til gården bør så vidt det er muligt holdes lukkede pga træk.
6. Fodervagt – Liste over aktuelle hjælpere/ afløsere udarbejdes, der oplyses hvilke opgaver de
enkelte afløsere må udføre.
7. Arbejdsweekend d. 24/25. 4 10 kl. 9.00 – 15.00. Vi håber at se en masse aktive opstaldere
samt deres evt. mænd /koner.
8. Medlems tilskud 2010: Dialog vedr. det kommunale tilskud og de besparelser som måske
Kan ramme SAR fremover. I værste fald kan det betyde at vi får halveret vores årlige
Tilskud. Hørnings svar forventes i løbet af marts mrd.
8. Vedr. værdi debat: Nyt møde i maj mrd.

9. Vedr. vedtægter: Gennemgås på et tidspunkt inden generalforsamlingen 2011.

10. Ok tanken: vi får undersøgt om vi kan komme på i juni mrd.

11. Økonomi: Gennemgået ved Hannibal. Dialog vedr. div store investeringer i 2010.

11. Dialog vedr. forsikring – contra hvad har vi brug for iforht. ansatte og brugere af
Keldmosegaard.

12. Dialog vedr. udendørs indretningen: Vi aftaler, at holde møde en aften på området med
Bjarne og Dorit samt sponsor udvalg Snarest.

13. Vedr. tilridning af unghest i ride huset: Det tilstræbes at finde et tidspunkt, hvor ikke
Ride huset er så belastet. Endvidere bør alle overholde/ læse ride hus reglerne grundigt.

14. Sikkerheds og organisations certificeringer til DRF udfyldt, samt sendes efter aftale
Snarest.

15.

Skrivelse til stalden omhandlende Folde/ kontaktperson – Boks vinduer – tomme dåser

16.

Vedr. sikkerheds udvalg: Vi aftaler, at bestyrelsen samt de medlemmer som
Tilmelder sig det nye udvalg, mødes engang i April mrd.

Næste møde tirsdag d. 13.4 10 kl. 19

