
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 1. August 2016 
 
Dagsorden 
1. Personale 
2. Elevheste 
3. Hold/undervisere 
4. Økonomi 
5. Status på wrap/halm 2016/17 
6. Foder 
7. Antal opstaldere 
8. Vedligehold af ridehusbund 
9. Kalkning 
10. Evt. 
 
Godkendt referat.  
 
Ad 1. Vi arbejder stadig på at få en ny ansat i stedet for Karina. Sara arbejder videre på sagen og 
vi håber det falder på plads. 
Der skal laves en liste over faste ekstra-opgaver. Anita laver et udkast. Sara sender liste med 
"almindelige" opgaver til Anita.  
Der skal laves skema over vanding af baner og hvornår baner skal køres. Anita laver et skema. 
Kontrakter til løst ansatte skal laves hvis der er mere end 8 timer i gennemsnit pr uge.  
Foldertavler skal opdateres. Tine og Anne opdaterer elevhestene nu. Fremover aftales ændringer 
med Anne. Opstaldere sørger selv for opdatering og skriver det på tavlen i stalden. 
 
Ad 2. Vi har elevheste nok. Frej bør gå alene på fold da han ellers ofte kommer til skade. 
 
Ad 3. Der er udsendt oversigt ud til alle i bestyrelse og holdoversigten er lagt på hjemmesiden. Kan 
vi få sat opslag op på skoler? Facebook bliver set af rigtig mange. Vi opfordrer alle til at dele 
opslag. 
 
Ad 4. Vi følger budgettet. 
 
Ad 5. Der er bestilt wrap i denne uge. Det er andet slet og en lidt mere tør kvalitet. 
Vi prøver nu med halm og får leveret to baller ad gangen.  
Halm skal altid være dækket af. Wrap skal dækkes af for regn men skal have luft. 
 
Ad 6. Fremover er der kun musli og havre. 
 
Ad 7. Der kommer to heste og en pony pr. 1. September. Det glæder vi os til. Vi har plads til flere. 
Vi har gode træningsfaciliteter så som skridtbånd og walker. 4 dressurbaner og en springbane.  
 
Ad 8. Jesper vil gerne lære en ny mand op i at harve baner. 
Vi ønsker os en harve til ATV'en. Anegrethe og Anita prøver at få tilbud på en ny/brugt.  
Vandingsanlæggene trænger til vedligehold. Det store ridehus virker nu så vi mangler det lille -.  
Vi søger en forælder som måske kan hjælpe os. 
 
Ad 9. Rensning og kalkning af bokse skal ske før personalet holder ferie.  
Vi skal alle huske at rydde op efter os selv så her altid ser pænt ud. 
 
Ad 10. Der skal være minimum to som kender koden til smuldboksene af hensyn til John, hvis 
John nu bliver syg, holder ferie eller andet. Tine får også koden. 
 
 
 
 


