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Økonomi
Græsfold/ny
Prisstrukturen
Sommerferie
Personale næste sæson
Sommerlejr
Oprydningsdag
Parters omgang med heste

1. Økonomi: Vi følger budget.
a. Efter ferien forsøges der med pille foder fra Møllerens vrinsk, som de også fodrer med på
Højgården.
2. Græsfold: Anne og Lene skal ned og forhandle med Henrik Birk Larsen på den anden side, hvis vi får
den så vil der skulle lægges et ekstra beløb oven i opstaldningsprisen for at have adgang til græsset.
Derudover skal der bygges en bro, dette snakker Anne med John fra Erhvervsforskolen om.
3. Prisstrukturen: Tine laver et oplæg til dette.
4. Den 23/6 er sidste undervisning, Halvparter rider weekenden over, den 26/6 kl 8.00 kommer
dyrlægen og vaccinere og derefter rides de ud på græs. Staldene tømmes og i den uge skal der
gøres rent og kalkes. Marianne laver en arbejdsplan for personalet i den uge. Hestene skal hjem
Søndag den 30/7, da Ride lejr starter den 31/7 og slutter den 4/8. Smeden kommer den 31/7 kl.
8.00
5. Marianne og Frederik holder møde i løbet af denne uge med det nuværende personale, for at
snakke om mulighederne for at blive næste sæson og understrege at der SKAL gøres rent da det er
en del af jobbet.
6. Sommerlejr: Emma og Camilla har styr på det, vi diskuterede muligheden for at komme en tur til
vandet. Men da det er forbudt på de offentlige strande og vi ikke har nogle kontakter til de private
grunde ud til vandet må dette blive en anden gang.
7. Oprydningsdag: Lørdag den 19.08 Bliver der holdt oprydningsdag, der skal laves en seddel som
undervisere deler ud til forældre! + grill aften.
a. Der skal findes sponsorater til stævnet både præmier men også klasse sponsorer. Mette vil
gerne kigge efter præmier, Marianne søger blomsterbuketter hvem søger klasse sponsor?
8. Parters omgang med heste: Der bliver lavet for meget ballade og det bliver lagt på nettet, så alle
kan se det. Derfor skal alle under 16 år ride før kl 13. HVIS de skal ride efter kl 13. skal de have
forældre med. Dette skal informeres ud til forældrene! Der skal være mere respekt for hestene og
de ting de bruger.

