
Bestyrelsesmøde juli 

 

Smuld/svind 
 

Der forsvinder for meget smuld, der bliver ikke krydset af, når folk tager fra pallen. Derfor skal vi til at låse 

smuld ind igen og tilbage til den gamle ordning, hvor man skriver på tavlen, hvad man skal bruge. Så sætter 

personalet og John det frem og sørger for afkrydsning.  

 

Derudover har vi hørt at nogle får træflis til 100 kr. for 500 kg.? Hvis dette er sandt, vil vi hive fat i 

vedkommende og starte ud med at give elevhestene. 

Stigende foderpriser grundet tørke 
 

Ved sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at sænke priserne, det bliver vi så nød til at ændre igen, pga. 

tørke bruger vi mange flere penge på wrap og foder. der bliver generelt taget for meget wrap og derfor skal 

personalet i dagtimerne måle wrap af til aftenvagten. Da dagvagten har mere tid tilovers og aftenvagten er 

presset.  

Prisen vil blive sat op med 200 kr. og tilkøb af wrap bliver sat op med 25 % 

 

Derudover søger vi med lys og lygte efter yderligere leverandør af wrap til en rimelig pris. Så hvis man 

kender en der kender en, må det gerne videreinformeres til bestyrelsen, nærmere betegnet Lene 

Strømkjær. 

Opstalder/partmøde 
 

Vi ville have holdt et møde da vi startede op efter sommerferien, men det har været svært at finde en dato 

der passede ind. Der kommer snart et opstalder møde og et partsmøde. 

Der skal informeres om de nye priser og for parterne skal vi have snakket om kontrakterne, som der er 

ændret i. Derfor ønsker vi at have mindst 1 forælder med til dette møde. Det er Frederik og Jeanette der 

står for dette og indkalder. 

 

Partsmøde: 

Der vil komme en prisstigning på elevskolen til 350 kr. 

Parterne stiger 5 % 



Springundervisning bliver 100 kr. dyrere end dressur, da det slider mere på vores ponyer og 

springmaterialer. 

 

 

Data forordning 
 

Mette og Jeanette tager sig af denne 

Omgangstone 
 

Skal blive bedre for alles vedkommende. 

Evt. 
 

Der er lang tid til, men sommergræs til næste år skal optimeres. Det har selvfølgelig været ekstra svært i år, 

med tørken. De havde næsten ingen græs fra start af og vi måtte supplere med hø. Der skulle fyldes vand 

op 2 gange om dagen, så det krævede en del besøg. 

 

Der er stadig problemer med ajourføring af spring undervisning. Vi har derfor nu besluttet at det vil koste 

200-250 kr. pr. måned til SVR (prisforskel afhængig af om der er 4 eller 5 springtirsdage den pågældende 

md). 

 

Hvem har ansvar for cafeteriatet il FM i slut August ? – Frederik påtager sig denne opg. 
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