
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 3. maj 2017 

Tilstede: Hans, Hannibal, Pernille, Sabrina, Rikke, Karina og Tina. 

Referent: Tina  

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

2. Økonomi 

Økonomien er drøftet. 

Vi er lidt bagud på kontingenter, men vi håber der kommer flere i løbet af året. 

Vi har fået 129.000 i tilskud fra kommunen. 

3. Orientering fra DRF/D5 

Der er ikke kommet noget fra D5 

Der er kommet nyhedsbrev fra DRF. Der er en Facebook-gruppen for det nye event – vi er medlem 

og været på kursus. 

4. Orientering om indkomne breve 

Der er kommet en forespørgsel på overnatning til Hippoaden – Hans svarer på den. 

5. Computere 

Vi kan få to bærbare og en skærm for 6000 kr – Hannibal arbejder videre med det. 

6. Personalemøde med Linda – hvordan går det? 

Det går godt med Linda, hun er effektiv og meget opmærksom på hestenes ve og vel. 

Linda kan ikke nå at ordne hovslag og tømme gødningsspand – det skal vi blive bedre til at gøre 

selv, så det ikke er den sammen det hænger på. Vi skal være bedre til at feje efter os selv. 

Vi ser hvordan det går, også kan vi tage det op igen. 

Hans og Karina finder en dag og holder møde med Linda. 

7. Evaluering fra Peter 

Peter har lavet en logbog over, hvordan en staldvagt foregår. Peter vil gerne fortælle om denne 

bog. Vi snakker om, at mødes med Peter samme dag, som vi skal holde personalemøde med Linda. 

8. Sponsorer til støttestævnet - hvad gør vi? Rikke har muligvis allerede lavet pressemeddelelse og 

Hannibal skal have lavet foto til plakaten. 

Pressemeddelelsen er lavet. Mie er gået i gang med at lave plakaten. Når Mie har lavet plakaten, 

skal den godkendes af Lungebørnefonden. Når plakaten er godkendt, skal vi i gang med at søge 

sponsorere. 

9. Opstaldningspolitik – venteliste 

Vi har flere på venteliste, og det er dejligt, at der bliver vist interesse for vores sted. 

10. Åben rideklub d. 26.08.2017 

I forbindelse med DRF’s 100 års jubilæum vil DRF gerne holde åben rideklub. Det er op til de 

enkelte klubber, hvordan det afholdes. Vi går i tænkeboks, om det er noget vi skal deltage i, og evt. 

med hvad. 

Vi får et 100 års flag fra DRF, som de gerne vil have vi flager med d. 23. juli. Vi vil gerne flage. 

11. Regler for spring på udendørs bane. 

Springene på banen med det høje hegn, skal efter brug flyttes væk fra hovslaget, så det er muligt 

for andre at benytte banen. 



Græsbanen trænger til at blive tromlet, og græsset skal slås. Når dette er ordnet, kan vi godt åbne 

op for banen. Bjarne slår græs på tirsdag. 

Når der springes på græsbanen, skal bommene lægges op i holderne efter brug. 

12. Næste møde 

Onsdag d. 28. juni 

13. Evt. 

Hans er blevet spurgt, om han vil komme og hjælpe med at springe nogle lørdage en gang i mellem 

– i det tidsrum hvor der er sat af til fri spring. Vi synes det er okay. 

 

Hannibal har bestilt nye bogstaver til udendørsbanerne. 

 

Det vil være godt med et staldmøde, hvor der hilses på de nye. Vores forsag er, at det ligger en 

lørdag eftermiddag i håb om, at der kommer flere til mødet. 

Emner: Ordne hovslag, feje i sadelrum og foderrum og oprydning. 

 


