
Bestyrelsesmøde d. 18-08-2021 
 

Kort orientering  

Elevheste  Bertha er her desværre ikke længere. Bestyrelsen 
har indkøbt ny elevhest Deluxe.  
 
Niki er solgt til privat hjem.  
 
Ringo og Kaiser er ikke længere elevheste.  

Opstaldning  
 

Det er pt. venteliste på boks.  

Elevskole  Mange prøvetimer på begynder hold i august  

 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 1) 5 min. 
Ansvarlig for punktet 
Alle 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Det skal fejres 
 

Beslutning 

  
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 2) 10 min. 
Ansvarlig for punktet 
Brigitte  

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Økonomi, kasserer og klub  
 

Beslutning 

  
Brigitte har arrangeret med banken at hun gives rettigheder til banken 
og regnskabssystem.  
 
Fie Lauenborg er af private årsager trådt ud af bestyrelsen. Dette er 
tidligere behandlet på et lukket punkt. Naja Ahrenkiel træder ind i stedet.  
 
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 3) 10 min. 
Ansvarlig for punktet 
Alle 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Rotter  

- Status  
- Svar til kommunen  

 

Beslutning 

  
Separat svar givet  

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 4) 15 min. 
Ansvarlig for punktet 
Trine 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Vedligehold af faciliteter 
herunder  

Beslutning 

  
Harvning:  
Cecilie og Camilla nedsætter et harve udvalg  



- Harvning  
- Muddersikring af folde  

 

Muddersikring:  
Vi går efteråret i møde.  
 
Blanding af knust beton/knust tegl koster 480kr pr. læs. Det besluttes at 
der købes to læs således der er nok til begge folde. 
Det meldes ud hvornår dette laves.  
 
Anne underrettes om dette.  
 
 
Græsfolde:  
Græsfoldene må ikke bruges når det regner så meget at jorden bliver 
blød. 
 
August ud er græs foldene reduceret til 2 timer, det samme gælder 
jordfoldene.  
 
Pr. 1 september er græsfoldene lukket.  
 
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 5) 15 min. 
Ansvarlig for punktet 
Trine 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Elevskole, afløsere, FB gruppe  
 

Beslutning 

  
Det er vigtigt at der så ofte som muligt findes en afløser ved 
ferie/sygdom.  
 
Der foreslås at der laves en Facebook gruppe for elevskolen.  
 
Alle undervisere skal mødes og drøfte format for ridning.  
 
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 6) 20 min. 
Ansvarlig for punktet 
Alle 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Personale herunder  

- Personale ansvarlig  
- Weekender  
- Andet  

Beslutning 
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