
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 31.august 2016 
 
Dagsorden: 
1. Personale 
2. Personaleudvalg 
3. Bunden i det store ridehus 
4. Elevhest 
5. Rygning 
6. Walker 
 
Ad 1. Personale 
Sara har orienteret om personalesituationen.  
 
Ad 2. Personaleudvalg 
Består af Jørgen, Anita og Sara. 
Personaleudvalget vil stå for det administrative omkring personalet hos SVR. 
 
Ad 3. Bunden i det store ridehus 
Bunden i det store ridehus er blevet alt for dårlig. Den trænger til at blive jævnet ud. Men for 
at det skal holde, er vi nødt til at have nogen, som kan vedligeholde banen. Det er en opgave 
som er nødt til at blive løst om formiddagen. Vi forsøger at finde en midlertidig løsning. 
Vi indkalder til en arbejdsdag, hvor vi skal udjævne bunden. Sara og Marianne indkalder. 
 
Ad 4. Elevhest 
Vi vil forsøge løbende at finde nye elevheste i takt med at økonomien tillader det. Vi vil dog 
ikke have mere end en ny hest ad gangen. Camilla vil starte processen op.  
Alle forsøger at finde fonde, vi kan søge. 
 
Ad 5. Rygning 
Der har været kritik af, at der bliver røget på SVR's område. 
Det er uændret reglen, at der KUN må ryges på de udendørs rygeområder. 
 
Ad 6. Walker 
Vi vil rigtig gerne bruge walkeren.  
Vi ønsker, at det skal være muligt at få sin hest i Walker i stedet for på fold.  
Prisen er den samme som foldordningen. 
Vi håber at alle heste incl. Elevhestene har lært gå i walkeren før det bliver vinter. 
Walkeren er kun for stedets opstaldede heste. 
 
Ad 7. Eventuelt 
Vi skal sørge for at slette medlemmer i facebookgruppen som ikke længere er opstaldere. 
Der har været en del larm omkring halvparternes adfærd i stalden, udenfor og i ridehusene. 
Det duer ikke og Camilla tager en snak med forældrene. 
 
Underviserne skal sørge for, at alle heste er helt klar til at komme ind i boksen efter brug. Dvs. 
De skal være striglet og gamacher skal tages af. Vi opretter en gruppe på Facebook til 



 

 

underviserne så de får alt den almindelig info. Vi spørger om Anne og Marianne vil være 
admin. 
 
Louise Halgaard har koden til vores Instagram. Anegrethe beder om den, og sørger for at 
videregive til Sonja Gedde som overtager admin-rollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


