
 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag, den 6. februar 2023 
 
 
 
 

Til stede: Susanne, Lenette, Signe og Hannibal 
Referent: Hannibal 
 

1. Godkendelse af referat 

2. Økonomi 

3. Orientering fra DRF/D5 

4. Generalforsamling 

5. Personale 

6. Stalden 

7. Kalender 

8. Næste møde 

9. Evt. 

 

 

Referatet fra sidst godkendt 
 
Økonomi: Årsregnskabet gennemgåes – det har tidligere været udsendt. Bestyrelsen godkender, lige som 
revisorerne har godkendt. 
Revisorerne vil gerne at vi gør opmærksom på at vi kan risikere at skulle tilbagebetale noget af tilskuddet 
fra 2022 til kommunen, idet vi jo har haft billigere husleje, og at det naturligvis er blevet indberettet som 
det skal i januar 2023. 
 
Orientering: Susanne har ikke modtaget nogle breve der skal orienteres om. 
 
Generalforsamling: Det aftales at: 
Mad – der bestilles til 40 personer fra Panino. Signe bestiller – Sanne henter. 
Pokaler – de er kommet retur fra gravering 
Skulderklapspokalen – Hannibal sørger for tekst. Vi skal også lige have styr på hvem der har fået den og 
vandrefadet de seneste år for at få opdateret hjemmesiden på det punkt. 
Ranglisterosetter og gaver – Lenette køber gaver og 2 buketter. Hannibal har rykket for rosetter! 
Regnskab og indkaldelse – Hannibal sørger for kopier 
Vi mødes kl. 17.30, 1 time før for at gøre klar! 
Dirigent – Lad os se hvem som dukker op; Gode forslag – Hans Herman eller Morten Dunch 
Ny i bestyrelsen: det bliver spændende at se om nogen melder sig ☺ 
 
Personale: Louise har netop været sygemeldt. Sanne følger op og ringer til Louise i morgen. 
 



 
 
 
Stalden: Der er desværre rigeligt med tomme bokse igen. Med den opsigelse der kom mens vi var til 
mødet, så er der pt 5 tomme, og alt efter om Hannibal opsiger eller ej, så er det noget skidt.  
Der har været en forespørgsel på 3 bokse samlet, men vi er usikre på økonomien i det. Det aftales at vi må 
invitere familien til en rundvisning og tage snakken der ud fra. 
Hende der havde ønsket boks pr. 1. februar har desværre sagt fra da Claus ikke længere er i stalden. Han 
var hendes primære grund for at vælge SAR. 
Der har også været en forespørgsel på en plag – vi taler om hvorvidt det er foregentligt med vores 
weekend-turnus.  
 
Staldmøde bliver næste gang 1. marts kl. 17.30. Vi laver opslag herom snarest! 
 
CHR-registret! Hesteholdet skal registeres i SEGES senest den 31. marts. Susanne og Lenette vil kigge på 
det. Vi skal nok bede opstaldere om en kopi af deres pas, men Lenette vil lige undersøge hvilke oplysninger 
det er fra passet der skal bruges før vi beder om kopi. Måske er reg.nr. nok?! 
 
Kalenderen: Frontteksten skal vi have ændret, så den passer. Både Lenette og Hannibal har problemer med 
at finde ud af hvor man skal gå ind for at ændre det. De vil prøve igen! 
Der tales om booking-tidspunkt som altid har været 1 døgn for, men som faktisk ikke står i fronttekst. 
Der tales om springtider; kunne det være muligt at det blev tirsdage fra kl. 18 og torsdage fra kl. 16 samt 
lørdage fra kl. 15. 
 
Næste møde: Bestyrelsen skal konstituere sig efter generalforsamlingen, og aftaler mødedato herefter. 
 
Eventuelt:  Lise fra Foderstalden vil gerne prøve at se om vi ikke kan få det foredrag vi skulle have haft 
for et par uger siden op til at blive til noget. Hun og Tania Seiersø har foreslået onsdag eller fredag aften i 
uge 12. Det passer ingen af os særlig godt, og vi taler derfor om det ikke kunne være en ide at lave 
foredraget en weekend-eftermiddag i stedet. Mange har så mange ting de skal i hverdagsaftnerne. 
Vi spørger hos Lise, og hun lover at vende tilbage efter at have talt med Tania. 
 
 
 
 


