
 

 

 
Referat fra  bestyrelsesmøde den 5. december 2013  

kl.  18.30 
 
Deltagere: Charlotte, Tanja, Maria og Aase 
Fraværende: Pia, Sabrina og Emily. 
 
Dagsorden: 
l. Godkendelse af referat fra d. 3/10-13 
2. Status på regnskab 
3. Juniorudvalget 
4. Boksstatus – hvad skal vi 
5. Generalforsamling, dato og hvem fortsætter 
6. Æresmedlemmer 
7. Bestyrelsens julefrokost 
8. Telefonpenge 
9. Julegave til Line, Bjarne og Dorit, Palle 
10. 14-dages status 
11. Skabe i sadelrummet 
12. Frøgræs foldene 
13. Fremmede heste i stalden 
14. Eventuelt. 
 
Ad. 1: 
Intet at bemærke. 
 
Ad. 2: 
Regnskabet gennemgået.  Der har været en deludfordringer i år, dette vil kunne ses i 
regnskabet. 
Der har desværre været en del fodersvind (uden betaling). Der er derfor blevet indført 
bestillingslister til foder. 
Sponsoropkrævninger er sendt ud.  
Ridehuskorts opkrævninger er ligeledes sendt ud.  
 
Ad. 3 
Venter til næste gang. 
 
Ad. 4: 
Per januar 2014 er der igen fyldt op i stalden. Det er dejligt. 2 kendinger af klubben 
kommer. Det er Sys Holstein og Janni Krygermeier. 
  
Ad. 5. 
Generalforsamling bliver torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.00 i Cafetutten. 
På valg er Emily – ønsker ikke genvalg, desuden er Pia og Aase på valg. 
 
Pokaler – skal retur til bestyrelsen inden generalforsamlingen.  
Skulderklapspokalen – det er bestyrelsen der vælger hvem der skal have den. 
Poul Kruses Vandrefad – Bjarne og Dorrit der vælger hvem der skal have dette. 



 

 

 
Ad. 6.  
Dette emne blev drøftet. Konklusion kan høres til generalforsamlingen. 
 
Ad. 7.  
Bestyrelsens julefrokost – enten d. 12/1 eller 19/1 hos Charlotte Hannibal evt. Tanja. 
 
Ad. 8. 
Drøftet telefonpenge. Der bliver et lille beløb til bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Ad. 9. 
Enighed om at de skal have en lille julehilsen. 
 
Ad. 10. 
Dette får vi ikke gjort. Enighed om at prøve at oprette en gruppe på facebook for kun 
bestyrelsen.  
 
Ad. 11. 
Ved staldmøde – som formentlig bliver først i jan. – må dette emne tages op. Det er sådan 
at man kun har 1 skab pr. boks og kan derfor ikke tillade sig at bruge flere skabe.  
Kasser i dækkenrummet – skal væk fra gulvet – da de tager en del af varmen. Disse kasser 
kan evt. komme over ved springmaterialet. 
 
Ad. 12. 
Er kommet. 
 
Ad. 13 
Lidt diskussion om dette. Det er sådan at i vores regler står at fremmede heste må komme 
ved spiltovene og solariet. Bestyrelsen vil prøve at sammenfatte en skrivelse til folk der 
benytter spiltovene (massør, sadelmager, smede) og ridse reglerne op.  
 
 
 
Næste møde – julefrokosten. 
 
 Ref. Aase 


