
Bestyrelsesmøde d. 16-09-2021  
Deltager: Cecilie, Camilla, Nanna, Maria, Trine, Naja 

Afbud: Camilla N 

 

Kort orientering 
Område  Orientering/beslutning: 
Træpiller Det er nu muligt at få udleveret træpiller alle ugedage i arbejdstid  

 
Der henstilles til max at få udleveret 2 poser af gangen  

Andet  Der hjemtages spåner og hamp til køb for opstaldere 
 

Ny elevhest  Avenue, vi glæder os til at lære ham at kende  

Vindues pudser  Kommer torsdag d. 23  

  

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 1) 5 min. 
Ansvarlig for punktet 
Alle 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Det skal fejres 
 

Beslutning 

 
Torsdags arrangement mod rottebekæmpelse, med stor opbakning og 
pizza på klubbens regning efter.   
 
Godt opstalder møde  
 
Vi har fået 20.000 kr. fra Lauritz fonden til ny elevhest, tak til Emma 
Wain for hjælpen med opgaven 
 
Fynske Bank har sponsoreret 10.000 til C-stævnet. Stor tak til Anne for 
hjælpen med opgaven   
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 2) 10 min. 
Ansvarlig for punktet 
Alle 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 
 
Henvendelse fra opstalder  

 
 

Beslutning 

  
Der er forespurgt på om man kan få selvpas i udeboksene, hvis man 
ikke får klubbens wrap/foder.  
 
Klubben behandler punktet efter dyrlæge anvisning  

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 3) 10 min. 
Ansvarlig for punktet 
Alle 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Græsfolde  
 
                              

Beslutning 

  
Efteråret nærmer sig og vejret veksler.  
 
Pr. 1/10 er græsfoldende endegyldigt lukket  
 

 



Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 4) 5 min. 
Ansvarlig for punktet 
Trine  

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Gødningsprøver  

Beslutning 

  
Cecilie og Trine tager gødningsprøver første uge i oktober (uge 40).  
Der skrives ud til opstalderne med tilbud herom.  
 
Det er ringe dyrhospital der står for opgaven.  
 
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 5) 15 min. 
Ansvarlig for punktet 
Trine  

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Stald Als  
 

Beslutning 

  
Der er stor efterspørgsel på udeboksene og mange i kø.  
 
Derfor er det besluttet at åbne for stald Als for en reduceret pris a 200,-  
 
Alle i nuværende udebokse tilbydes Als, efterfølgende tilbydes 
opstaldere på venteliste til udeboks en plads i Als.  
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 6) 20 min. 
Ansvarlig for punktet 
Alle 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Lukket punkt  

Beslutning 
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