
Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. juli 2006 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde 
2. Økonomi 
3. Personalestatus 
4. Græsfolde 
5. Støtteforeningen 
6. Landsstævneorientering 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Referatet blev godkendt og underskrevet. 
2. HB gennemgik regnskab og sammenlignede med sidste års tal. Den store stigning på 

forsikringer skyldes bl.a. forsikring af ny staklade og rytterstue. 
3. Personalestatus pr. 1. august 2006: Jacob, Lene i stalden, Helene til elevskolen, Berit og 

Marie, som er nyansat aspirant. Marie forventer at gå til prøve om et år. Jacob har fået 
henvendelse fra en pige, som gerne vil ansættes til 3000 kr. pr. måned + fri boks og kost og 
logi. Da det økonomiske grundlag = fuld belægning på staldene ikke er i orden, kan 
ansættelse ikke finde sted pt. 

4. FK kontakter Leif Olsen vedr. jord til græsfolde. FK kontakter ligeledes kommunen vedr. 
finansiering af køb af jord. 

5. Støtteforeningen har opsat slikautomat i rytterstuen. De bevilligede penge er anvendt til nyt 
loft i den store stald. 

6. JN udsender fortsat mails vedr. indgåede aftaler til landsstævnet. 
7. HB har indkøbt nyt hø til elevhestene.  

Flere tremmer sættes nu i boksdørene, så vi undgår, at hestene sidder fast.  Arbejdet er   
påbegyndt. 
ALLE, der får lukket heste på fold skal betale for foldordning. 
FK indkalder til personalemøde i august. 
Michael Kukkonen starter som selvstændig smed og giver tilbud på beskæring af  
elevhestene.      
Der arbejdes med omlægning/udvidelse af handicapafdelingen. FK og HB har haft møde  
med de to fysioterapeuter, som foreslå tre dages undervisning hver uge med to 
fysioterapeuter pr. time. De kommer selv med et oplæg til ændringerne. Pr. 1. januar 2007 
overtages al handicapridning af den nye region.  
Staldene er langt fra fulde pr. 1. august, hvilket påvirker økonomien i negativ retning. Det 
bør derfor overvejes om antallet af ansatte passer til omstændighederne. 
Maria Palludan har ændret efternavn og hedder nu Maria Nørgaard. 
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