
Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 11/1 07 med følgende dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra 29/11-06. 
2. Personale. 
3. Økonomi. 
4. Støtteforeningen. 
5. Generalforsamling. 
6. Sponsorer. 
7. Personalets opstaldning. 
8. Ny baneplaner og traktor. 
9. Visioner for fremtiden. 
10. Regler for hunde på rideklubbens område 
11. Evt. 

1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 29/11 2006 blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Berits timetal er sat op til 32 timer pr. uge. Christian Petersen, ny berider er ansat fra den 1/2 
2007. Medlemsmøde afholdt den 29/12 2006. Helene i flex-job medfører max 20 timer pr. 
uge. Udgifterne til løn er stigende og bestyrelsen vil løbende vurdere om pengene bruges 
optimalt.  

 
3. Regnskabet for 2006 er næsten afsluttet. Det ser lovende ud indtil videre med et overskud på 

ca. 100.000,- Der er generelt ikke de store udsving bortset fra pris og lønstigninger. Budget 
2007 gennemgås og reguleres. Opstaldning sættes op pr. 1/3 2007 med 100,- for en hest, 
75,- for en pony, 75,- for en boks i togvognene samt en stigning for elevtimer med 10,- pr. 
måned. Stigningerne er nødvendige da vi kan forudse at kommunens støtte vil falde 
fremover og de generelle pris- og lønstigninger, specielt på energi, vand og miljø 
omkostninger. Antallet af elev heste og ponyer er for højt i forhold til aktivitetsniveauet, 
Sorte og Bonni forsøges solgt. Generelt skal vi kun have de heste der er nødvendige for den 
daglige drift. Det indskærpes overfor underviserne at sikre en jævn belastning af hestene i 
samarbejde med ridefysioterapien. 

 
4. Støtteforeningen nedlægges og genoprettes igen. Der skal hurtigst muligt nedsættes et 

sponsorudvalg i den nye støtteforening. 
 

5. Datoen for generalforsamlingen bliver: Torsdag den 22/2 2007 kl. 19 i rytterstuen. 
 

6. Udsat. 
 

7. Mht. opstaldning af personalets heste skal de have mulighed for at udnytte tomme bokse 
med rabat efter aftale med bestyrelsen, så længe der ikke er private, der vil leje de respektive 
bokse. Dette punkt vil revurderes løbende– næste gang den 1/3 2007.  

 
8. Udsat. 
9. Udsat. 
10. Udsat. 

 
11. Siloen defekt – billeder er sendt ind til forhandler for evt. reparation.  
• Containeren stående ubenyttet forsøges at sælges.  
• Kurt Astrup begynder tømning af møddingsplads – spåner tilladt.  
• Lejeaftalen til græsfoldene ser ud til at falde på plads. 
• Der arbejdes videre fra klubbens side i samarbejde med kommunen og evt. støtteforeningen 

på at få lavet en god, drænet og holdbar belægning imellem staldene og hallerne. 
 


