
 

Bestyrelsesmøde 30-06-2021 
 

Deltager: Brigitte, Cecilie, Nanna, Maria, Trine, Camilla, Fie, Naja og Milsen  

Afbud: - 

Gæster: John og Henrik  

Inviteres ind for formel undskyldning på bestyrelsen vegne. Der er et ønske om fremadrettet at samarbejde 

bedre og have en god dialog. Det er ønskeligt at John og Henrik er med ca. hvert kvartal 10-15min til møde.  

Overlevering fra Fie som træder ud:  

Anne Strømkjær ønsker gerne at deltage i et møde for samarbejde fremover. Maria overtager dialogen.  

Fie ønsker fortsat at arbejde med fonde.  

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 1) 5 min. 
Ansvarlig for punktet 
Alle 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Det skal fejres 
 

Beslutning 

  
Velkommen til den nye bestyrelse. 
 
LauritzFonden har sponsoreret 20.000kr til en ny elevhest. Et stort tak til 
Emma Wain som har hjulpet med dette.  
 
Regnskab er godkendt og generalforsamling gik godt.  
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 2) 15 min. 
Ansvarlig for punktet 
Brigitte  

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Økonomi  

Beslutning 

  
Brigitte har talt med kassereren om samtale i uge 27. Der er aftalt om et 
bankmøde med fuld overdragelse.  
 
Brigitte har kompetent hjælp fra kollega.  
 
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 3) 10 min. 
Ansvarlig for punktet 
Cecilie 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Foder  

- Udfodring af ekstra til 
heste  

 
Græsfolde  
 
Opstaldning  

Beslutning 

  
Der ligger utrolig meget ekstra foder fra opstaldere i fodervognen som 
personalet udfodre ekstra med.  
 
Dette er tids og ressourcekrævende:  
 
Fremadrettet er det muligt at tilkøbe a 150kr. pr måned pr. måltid – alle 
måltider 300kr.  



 
Hvis hesten ikke får klubbens foder er udfodring med andet foder gratis, 
det samme gælder dyrlægeordineret medicin.  
Dette træder i træder i kraft 1/8   
 
 
Det skal fremadrettet drøftes hvordan ”opstaldnings pakker” kan se ud 
fordelt på kategori/størrelse hest.  
 
Der ska ses på hvordan græsfoldene kan bruges fremadrettet mod 
merbetaling.  
 
 
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 4) 10 min. 
Ansvarlig for punktet 
Trine 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Niki  

Beslutning 

  
Niki går meget lidt, og har ikke nogen part.  
Sættes til salg hurtigst muligt til godt og kærligt hjem.  
 
 
 
 

 

Dagsordenspunkt og afsat tid 

Pkt. 5) 50 min. 
Ansvarlig for punktet 
Alle 

Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning 

 
Emne + kort beskrivelse 

 
Ansvarsområder  

Beslutning 
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