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Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 12. December 2013  
kl. 19.00 i Sekretariatet. 

 

Siden sidst: 

Der er stadig lidt skader fra stormene der skal udbedres, dette kan dog ikke 

gøres før det tørrer udenfor. 

 

Udendørs dressurbane – Marlene arbejder på prisoverslag 

 

Vandingsanlægget er endnu ikke repareret da det er umuligt at leje liften pt. 

Hvis du vil give en hånd med til reparationen, giv venligst Svend besked. 

 

Førstehjælpskursus. Ditte kontakter Falck – de har kampagne på kurser pt. 

Ellers koster kurserne ca. 4000,- + moms for optil 16 deltagere.  

 

Nøgler: Sportsudvalget har bedt om yderligere 2 nøgler til sekretariatet, derudover                       

skal der bestilles 2 ekstra nøgler til køkken + rengøring. Svend bestiller disse. 

 

Løse hunde + heste: Det er stadig kun tilladt at have løse heste om søndagen, og der 

skal harves efter den sidste hest. Hvis det af den ene eller anden grund er strengt 

nødvendigt at have løse heste, skal dette aftales med bestyrelsen først, så vi kender 

begrundelsen i fald der kommer spørgsmål eller klager omkring dette. 

Løse hunde er IKKE tilladt på klubbens område.  

 

Generalforsamling: Afholdes den 30/1 kl. 19.00 på rideskolen. Indkaldelse kommer 

med posten. 

 

Benny snakker med Bo omkring ordstyrer opgaven.  
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På valg er: 

Svend Callesen - ønsker ikke genvalg 

Winnie Jakobsen – ønsker ikke genvalg 

Ditte Kjær – ønsker ikke genvalg 

Suppleant Esben Ihle – ønsker ikke genvalg 

 

Der skal findes nye medlemmer til bestyrelsen – er der nogen der har lyst?? 

 

Julefrokost: Som de tidligere år afholder bestyrelsen en lille julefrokost hvor klubbens 

undervisere bliver inviteret – dette er en hyggelig måde at slutte året af på  

Dette bliver lørdag den 11/1-14 hos Randi & Svend. 

 

Eventuelt: 

Der er blevet forespurgt på muligheden for at inddrage den indhegnede 

dressurbane til folde. Dette kan desværre ikke lade sig gøre, da det er den 

eneste bane der pt. Kan bruges udenfor, ligesom den bliver brugt til hold- 

undervisning og longering i sommer halvåret. 

 

Elsebeth kunne godt bruge noget undervisningstid udover om torsdagen – 

der arbejdes på at finde en løsning omkring dette. 

 

Næste møde: Torsdag den 9/1 kl. 19.00 på rideskolen 


