
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. november 2018 
 

Til stede: Hannibal, Hans Herman, Peter, Karen, Marie og Tina 
Referent: Tina 
 

1. Godkendelse af referat 

Referat er godkendt 

2. Ungdomsudvalg 

Ungdomsmødet blev aflyst, da der ikke var så meget tilslutning. 

Der blev lavet et opslag i ungdomsgruppen på facebook, hvor der kunne kommes med ris/ros samt 

forslag til aktiviteter. Der er ikke kommet nogle tilbagemeldinger. 

Der har været god tilslutning til fotokonkurrencerne. 

Vi snakker om en ny fotokonkurrence – Marie og Karen går videre med det. 

3. Økonomi 

- Status og forventninger til årsregnskabet 

Vi har gennemgået regnskabet, som ser fint ud. Vi forventer at komme ud med et pænt 

overskud. 

4. Orientering fra DRF/D5 

Event skal slettes fra computeren – vi har ikke nået at installere det. 

Der er nedlagt to stillinger i DRF.  

DRF henstiller til, at der laves para-klasser til D-stævner. 

Hans Herman har deltaget i distrikts møde og orienterer herom. Der er kun blevet søgt om 

afholdelse af distriktsmesterskab for hold i springning. Der er ikke nogle klubber, der har budt ind 

på de andre mesterskaber.  

5. Orientering om indkomne breve 

Vi har modtaget et brev, hvori der søges om tilskud til stævne. Vi bevilger tilskuddet på 1000 kr. 

6. Lejekontrakten 

Vi har talt om lejekontrakten. 

7. Staldkontrakt 

Staldkontrakten er gennemgået, og vi har kommet med kommentar til tilretningerne. Peter vil rette 

til og sender den til gennemlæsning. 

8. Hvem skal tilbydes den ledige boks 

Vi har drøftet, hvem der skal tilbydes boks. 

9. Benitas vinterferie og ny praktikant 

Benita holder ferie i uge 7 – Hannibal sætter vagterne ind i feriekalenderen og melder det ud til 

stalden. 

Der starter en ny praktikant fra 10. december, som skal være her i 13 uger (plus jul m.m.) fra kl. 8-

10.30 mandag, onsdag og fredag. Måske bliver antallet af dage sat op. 

10. Wrapstatus 



 
Vi har 13 baller tilbage af denne leverandør – wrappen har været god. 

Når vi har brugt de 13 baller, skal vi have fra Henrik Tærsker igen. 

11. Lys i stalden 

Det sidste lys i stalden er på plads. Vi snakker om at få ordnet lyset i wraprummet – Peter og Hans 

Herman går videre med det. 

12. Ridehusbund 

Det vil være godt at få en anden baneplaner, som er bedre egnet til vores bund i ridehuset. Hans 

Herman har fundet en baneplaner, som kunne være aktuel at investere i. 

Der er behov for, at der kommer noget mere sand i ridehusbunden, ca. 3 cm. Peter har kendskab til 

noget sand, som vi måske kan købe til en god pris. Peter undersøger det nærmere. 

13. Næste møde 

Lørdag d. 19/1 kl. 12.00. Marie undersøger, om vi kan være hos hende.  

14. Evt. 

Knust asfalt foran ridehus og på løbegang 

Vi snakker om at prøve og lægge noget stabilgrus. Peter undersøger priser på stabilgrus og knust 

asfalt og snakker med Bjarne omkring det. 

 


