
Bestyrelsesmøde d. 13/4 2021  
Deltager: Maria, Trine, Nanna, Fie, Frederik, Brigitte og Cecilie  

 

Punkter til dagsorden  
 

 

1. Siden sidst  

Susanne er trådt ud af bestyrelsen, dette betyder også at Maria Svensmark 

træder ind i stedet for.  

 

Rema 1000 har sponsoreret blomster i forbindelse med påsken, stort tak for 

det.  

 

Vandet udenfor er tændt igen, alle bedes være opmærksomme på dette.  

 

2. Status økonomi (10 min)  

 

Ift. kommunale tilskud mv. så skal Brigitte og Cecilie mødes.  

Kasseren er ved at indhente børneattester og afslutte årsregnskab for 2020.  

 

Der efterspørges fortsat en oversigt over opkrævninger fra sponsorer.  

 

Skoven på traktoren kan ikke ordnes, en ny skovl findes til 2000kr. bestyrelsen 

er enige om at indhente flere tilbud på reparation (frederik)  

 

 

3. Piller  

 

Det er en udfordring at personalet ikke har koden til pillerne ud over den 

fastansatte. 

Brigitte drøfter dette med Mette som har koden.  

 

 



4. Personale herunder personale ansvarlig (10 min)  

 

Fie og Cecilie varetager pt. personale opgaven. Der bruges virkelig mange 

timer på personalet herunder vagtskema, ansvar, sygemelding, løsninger, 

spørgsmål, ansættelser mv.  

 

Det er ønskeligt at bestyrelsen løbende drøfter opgaveomfang.  

 

5. Hjemmeside (10min)  

 

Nanna er gået i gang med at redigere hjemmesiden. Der er kommet stævne 

datoer op samt link til DRF-go  

 

Der efterspørges billeder til hjemmesiden.  

 

Pt. betaler klubben 200kr til hjemmesiden, for at have højere hastighed. 

Nanna undersøger om der findes billigere alternativer.  

Alle i bestyrelsen skal sende et billede af dem selv til hjemmesiden.  

Der skal tages nye billeder af elevhestene.  

Link til SEF virker ikke – der arbejdes på en løsning.  

 

6. Stævne Maj (20min) 

Vi ønsker hjælp fra alle der overhovedet kan deltage d. 29/30-5. 

  

7. Juli måned (10min)  

Alle punkter er enstemmigt vedtager af bestyrelsen  

Allerede nu er der forespurgt fra opstalderne ang. Juli måned og om man kan 

beholde hestene der i juli måned.  

Juli måned bliver som normalt hvis man ønsker, hvis man ønsker at passe hesten 

selv så er prisen 1800kr.  

Hvis man rejser væk i juli måned og kommer tilbage i august og ønsker den 

samme boks så skal man betale 1000kr.  



Elevhestene bliver i juli måned, og elevskolen holdes åben.  

 

8. Til næste møde  

 

Elevheste og elevskolen  

Hvad leder vi efter i nye bestyrelsesmedlemmer  
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