
 
 Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før 
næste møde 
Dato 15.1. 
2012  
Punkter 

1. 

 
Godkendelse af referater – referat 5/1 2012 og 13/11 2011 – 
 Alle godkendte 

2. 

Gennemgang af afsluttet regnskab 2011 samt godkendt – 
 Regnskabet er godkendt. 
Budget 2012 – Disse forbedringer samt vedligeholdelse af ride 
bane bunde løber op i en samlet udgift på ca.65.000kr – 70.000kr. 
      Ride hus bund / flis, sand m.m.  30.000kr 
     Tv og DVD til cafetut                      4.000kr 
     Spejl til Cafetut                               1.500kr 
     Fliser til gangen i ride huset          3.000kr 
     Ny harve til ride hus bunden       20.000kr 
      Låse til stald skabene                  6.500kr 

Orienterings
punkter  
 3. Fødevarestyrelsen – siden sidst 
Beslutnings-
punkter  

 

4. Der er mange staldvagter hvor hestene ikke kommer på fold, 
især her sidst på året er ikke tilfredsstillende - Tingene kan jo 
ikke gøres om men det er ikke okay, at hestene ikke kommer ud 
en hel weekend – Vi aftaler fremadrettet, at Juleaften, 1 og 2 
juledag samt Nytårsaften samt 1 Nytårsdag kommer hestene 
på fold fra kl. 9 til kl. 12/13 – i øvrigt også på øvrige særlige 
helligdage, påske, pinse ….. Aftalen lægges på hjemme 
siden. 

5. Staldvagter, hvem tager dem mod betaling, har vi nok der vil – 
Thomas tilføjes listen over dem som udfører staldvagter 
imod betaling. Thomas deltager imod betaling på en vagt 
med Bjarne iforh. til oplæring. 

6. Pokaler, hvem skal have skulderklapspokalen i år: 
7.  Navnene på de udvalgte personer/ medlemmer i SAR 

offentliggøres på generalforsamlingen. 
8. Sikkerhedsregler for børn, hvad mangler der i de eksisterende 

regler for at vi er dækket ind – Dialog ang. Formuleringer – 
Heste, Børn samt hunde holdes adskilt en formulering som 
tilføjes de eksisterende regler.                                           
Dialog ang. En sjov foto konkurrence som kunne få vores 
medlemmer til at tjekke op på SAR s sikkerheds politik/ 
regelsæt. 

 
9. Dato for årsmøde med udvalgene – Vi aftaler at udsætte 

årsmødet til efter generalforsamlingen pga div. 
udskiftninger i udvalgene. 

10. Generalforsamling  – Div opgaver i forbindelse med 
generalfors. Aftalt og fordelt. Vedtægter gennemgået. 



11.  Løn for natfodring i Bjarnes ferie – Vi beslutter at fremadrettet 
bliver natfodring aflønnet med 50kr. 
 

Punkter til 
drøftelse  

 

12. ridehusbund, hvordan gør vi den optimal, drøftelse af harvning 
evt mere fyld – dialog omkring bunden lige nu. Der trænger til 
opfyldning med både flis og sand. Der indhentes priser på 
flis og sand samt opgaven udføres inden klub stævnet. – 
Harve til evt. mini bug som bruges i stalden, drøftes med 
Bjarne. 

 

Eventuelt 
1. hjælps kursus bør kunne tilbydes medlemmerne og Svend Erik 
spørges om at tilrettelægge en undervisnings dag/aften. 
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