
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. oktober 2013 kl. 18.30. 
 
Deltagere: Charlotte, Maria, Tanja, Aase. 
Fraværende: Emilie, Sabrina, Pia. 
 
Dagsorden: 
l. Godkendelse af referat fra d. 
2. Status på regnskab 
3. Juniorudvalget 
4. Boksopdatering 
5. Opbevaringskasser ti tørrerum 
6. Fremmede heste i stalden 
7. Fyld til ridehusbund 
8. Kan Line overtage flere opgaver? 
9. Mobbepolitik 
10. Generalforsamling 
11. wllness koncept. 
12. Opdatering på bryststævnet 
13. Eventuelt. 
 
Ad. 1 
Godkendt. 
 
Ad. 2 og 12. 
Økonomien ser ganske fornuftig ud. 
Fra Bryststævnet har vi kunne sende 8610 kr. til Kræftens bekæmpelse. Flot gået. 
Alt i alt et godt stævne. Rytter og publikum nød dagen. 
Vi har fra Kræftens bekæmpelse fået et diplom som er hængt op i cafetutten. 
 
Ad. 3 
Udgår – repræsentanterne var ikke tilstede. 
 
Ad. 4 
Stalden er fyldt og der er venteliste. 
 
Ad5.  
Kasserne skal ikke stå i tørrerummet. For evt. at få udnyttet pladsen bedre, er der forslag 
om at hænge hylder op over dækkenholderne. Så er der da plads til lidt tæpper. 
De kasser, der står i rummet nu, kan måske placeres i rummet med springmateriale. Dette 
undersøges. 
 
Ad. 6 
Dette punkt drøftes på næste staldmøde. 
Det kan oplyses, at stævneudvalget, til næste store stævne, vil undersøge hvad det koster 
med en stævnestald. 
 
Ad. 7. 
Der arbejdes på sagen. Er ved at indhente tilbud på sand.  



 

 

Det skal evt. vente til Bjarne kan sidde på traktoren igen, så han kan hjælpe med at sprede 
ud. 
 
Ad. 8. 
Tale med Bjarne og Dorrit om de synes det er en god ide at Line overtager nogle af Bjarnes 
opgaver. 
På sigt arbejder klubben hen imod indkøb af en havetraktor til brug til harvning af baner 
og ridehus etc. 
 
Personalemøde med Line snart. 
 
Sikkerhedsfodtøj til Line indkøbes. 
 
Ad. 9 
En drøftelse om, hvordan man forholder sig i omgang med hinanden. 
Der udfærdiges en trivselspolitik, som kommer til at indgå i opstaldningskontrakter, som 
punkt, der evt. kan føre til opsigelse ved misligeholdelse. 
 
Ad. 10 
HUSK – mødes i starten af november for planlægning af generalforsamling. 
 
Ad. 11. 
 Wellness starter mandag 7/10-13 kl. 20.15 og er hver mandag i ulig uge. 
 
Ad. 13 
Julefrokost 22/11-13. Opslag kommer senere. 
Tanja spørger på Sukkertoppen om tilbud på mad. 
 
Ormekur inden længe – opslag kommer. 
 
Ref. 
Aase  
 
 
 
 
 


