
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4-10-12. 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Regnskab 
3. Årshjul 
4. Diverse indkøb til Cafetutten. 
5. Kurser og andet til efteråret 2012 
6. Referat fra Fyn - Middelfart. 
7. Stævner næste år 
8. Generalforsamling 
9. Sikkerhedsregler for børn. 
10. Vallakfold. 
11. Springstøtter. 
12. Ormeprøver. 
Evt. 
 
 
Ad. 1. 
Godkendt. 
 
Ad. 2 
Ser ganske fornuftigt ud. 
Diskussion om depositum - det kræver en del arbejde for kasseren at administrere 
dette.  
Skal det afskaffes? Ja- for nye opstaldere fra d.d. 
 
Sponsorskilte - forhører Benedikte om aftale med Saxenhøj. Det tager for lang tid at 
få lavet skiltene. (Charlotte Munch kontakter Benedikte). 
 
Tuborgfonden - søge om dommerhus. (Hannibal) 
 
OK-fonden 
Søge om letvægt springstøtter. (Munch) 
 
Ad. 3 
Materialet læses igennem til næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 4 
Sæbedispenser er købt, skal bare sættes op. (Brian/Dusine) 
Der skal købes engangshandsker og håndsprit til køkkenet. 
 
Ad. 5 
Fotokursus 14/10-12 
Fællesspisning 18/10-12 
Springkursus 27/10-12 
Julefrokost 17/11-12 
Evt. dyrlægeaften, Charlotte vil spørge Susanne Fønskov. 
I januar 2013 vil der blive en aften med ridelauget. 
Ad. 6. 

 



 

Maria og Hannibal var  på forespørgsel fra DRF (Nynne)  taget til Middelfart for at 
fortælle vores oplevelser m.h.t. certificering. 
 
Ad. 7 
Stævnet næste år. 
Der er søgt om D-stævne maj 2013. 
C-stævne september 2013. 
Søgt om Sjællandsmesterskab i september 2013. 
Søgt om D-springstævne 1. Søndag i advent 2013. 
 
Der er ikke mange, der har søgt stævner næste år - det åbner mulighed for at vi kan 
søge om evt. et aftenstævne. 
Ved vores sidste C-stævne fik vi besked fra teknisk delegeret at vi nu  er klar til at 
kunne søge landsstævner. Har dog ikke i skrivende stund fået endelig godkendelse fra 
DRF. 
 
Ad. 8 
Generalforsamling i uge 8 2013 - 21. Februar. 
 
Ad. 9 
Udsættes til næste møde. 
 
Ad. 10. 
Skal prisen sættes op til 1900 kr. i stedet for 1800 + 100 kr. til fold. Der kan ikke 
tilbydes fællesfold i øjeblikket til vallakker.  
Vi har kun hoppefællesfold - og der er pladser endnu. 
 
Ad. 11 
Hannibal vil kontakte Skibsted ang. Køb af deres springstøtter. 
 
Springstøtter - bomme ligger på en vogn med pressining over.  
Vi vil spørge Bjarne om den kan komme ind i laden. 
 
Ad. 12 
Tages i oktober 2012. 
Der ses efter blodorme, bændelorme og spoleorme. 
Vi vil spørge Susanne om hun kan skrive hvilken slags orme der findes i prøverne. 
 
Ad. Evt. 
Lys på udendørsbane - Hannibal vil spørge Brian om han kan lave det. 
 
NÆSTE MØDE ONSDAG D. 21. NOVMEBER 12 KL. 19 I CAFETUTTEN.  
 
Ref.  
Aase 
 
 
 
Referatet godkendt på bestyrelsesmøde d. 21.11.12 
 

 



 

 

 


