
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 2. august 2012 
 
Deltagere: Charlotte Munch, Charlotte Hannibal, Tanja Pless, Maria Stryhn Larsen, 
Bjarne og Dorrit, Aase Eriksen 
 
1. Godkendelse af referat fra 29.5. 
2. Status på regnskab 
Orienterings
punkter Status, kursus i ridemærker? 
Beslutnings-
punkter  

 

3. Sikkerhedsregler for børn, status og drøftelse, kan vi ikke alle 
tjekke hjemmesiden, både politik for børn, samt alle regler 
tilhørende fold, ridehus etablisement og sikkerhed, så vi kan 
drøfte hvordan vi er dækket ind i forhold til børn. 

4. Hvilke opgaver har vi der skal laves ved arbejdsdag d. 22. 
september. Sidst drøftede vi: 
Udebokse – laves trin så vand ikke løber ind i boksene. 
Tjekke folde for nyt hegn, om snorene skal skiftes. 
Smørre hegn – dressurbane + springbane 

5. Halmhuse, de kan godt flyttes hvis vi er mange som hjælper, skal 
vi leje ud eller sælge 

6. opbevaring af hestepas, skrivelse til opstaldere, forslag til 
drøftelse vedlagt 

7. Rengøring af bokse, hvor meget skal der gøres? 
8. Punkt fra staldmøde, hvor meget skal man gøre boks samt fold 

ren ved fraflytning. 
9. skal vi fortsat have 2 hingstefolde, eller kan vi nedlægge den ene

Status ledige bokse,  
10. drøftelse   
11. C-stævne, hjælpere, udlejning af bokse etc. 
12. Sæsonopstaldning 
13. Sikkerhedsregler, specielt det at der kun må trækkes en hest ad 

gangen 
Punkter til 
drøftelse  

 

14. Bestyrelsesarbejdet, hvordan er det at være ”ny i bestyrelsen” 
synes det kunne være relevant at vi drøfter hvordan vi arbejder, 
værdier, strategi etc,  

15. hvordan får vi lejet ud, - pt. har vi 5 bokse til udlejning 
16.  Den økonomiske situation 

Eventuelt  
 
AD 1 
Referat godkendt. 
Dorrit og Bjarne deltog i den første del af mødet.  Vi fik en drøftelse af hvordan det går. 
Det går fint.  
Mangler lidt opstaldere. 
Frøgræs: Der køres frøgræs på hoppefolden. 
Bjarne har ikke beregnet prisindex i år. 
 
AD  2 



Status regnskab. Regnskabet ser fint ud på nuværende tidspunkt. Wrapsituationen drøftet, 
det er blevet bedre med at huske at tage hvad man betaler for.  
Tanja Pless vil undersøge wrapindholdet slet 1 contra slet 2. og undersøge foderpriser. 
 
AD 3 
Udsat 
 
AD 4 
Opslag om arbejdsdag. 
Kan man ikke den dag evt. vaske tomme bokse (Martans gamle boks og Regitzes) + 
spiltov. 
Charlotte M. vil spørge Morten og Benita om trin ved udeboksene. 
Brian og Charlotte H. ordner fliser i ridehuset. 
 
AD 5 
Lejes ud for 100 kr. pr. måned. 
 
AD 6 
Tilføjes i kontrakter. 
 
AD 7 
Vægge vaskes,vindue,  krybbe og vandkop ordnes. 
Man bruger brun sæbe. 
Det sørger klubben for. 
 
AD 8 
Boksen skal vaskes ved fraflytning. Folde må næste bruger selv ordne. 
 
AD 9 
Bestyrelsen beslutter at vi kun skal have 1 hingstefold. Bjarne fjerner ekstrahegnet på den 
forreste fold. 
 
AD 11 
Hjælperliste hænges op.  
Sponsor er der styr på 
Dommerne er på plads. 
Evt. leje tomme bokse ud til stævnet 8.-9- sept. Vente til først i sept. Med at give besked. 
Stalden skal selvfølgelig orienteres. Det kan være nogle har lyst til at leje deres boks ud 
denne weekend. 
 
AD 12 
På hjemmesiden: Bekendtgøre at man ka få periode opstaldning uden at betale 
depositum. 
 
Eventuelt: 
Fold: 
Drøftelse om hvordan med fællesvallak fold – kan man tilbyde dette nu? 
 
Vi vil prøve at få lavet gardiner til bokssiderne, da det ind imellem kommer heste som ikke 
kan ”tåle” at se naboen. 
 
Steffie rykker Ingefær og i Christinas gamle boks.  
 
NÆSTE MØDE TORSDAG DEN 4. OKTOBER 12 KL. 19 I CAFETUTTEN. 


