
BESTYRELSES-MØDE TORSDAG D. 10.4.2008 hos Per 
 

1. Godkendelse af referat: Referatet blev godkendt 
 
2. Økonomi: Kvartalsregnskabet blev gennemgået. Vi skal være opmærksomme på  eventuelle                                                    
stigninger på foderudgiften. 
 
3. Skema til lov om hestehold: Inden d. 27/4 skal vi besvare og returnerer spørgeskema til Viborg 
Idrætsråd vedr. klubbens faktiske forhold mht. økonomi, anlæg, medlemstal osv. 
 
4. Ansøge ”Vennerne” om penge til dressursammentællings-pavillion: Der blev fremstillet og 
drøftet flere forskellige muligheder. JK undersøger om en rumdelt skurvogn kunne være en 
mulighed. 
 
5. Tilbud fra Land og Fritid:. Vi har fået tilbud om at låne Land og Fritids parkeringsplads, når 
der er Beach Party i juni. Derfra må vi lave en stand/bod, hvorfra vi kan sælge øl og vand med 
henblik på at få et overskud til klubben. Vi forholder os positive overfor ideen, og arbejder videre 
med eventuelle muligheder for at supplere med salg af en enkel madret ved siden af. NL har den 
fortsatte kontakt med ejeren af Land og Fritid. 
 
6: Sponsornyt:  Arbejdernes Landsbank har fremsendt fornyet sponsoraftale. Vi retter henvendelse 
til  dem for at høre om de er interesserede i skilteplads hhv i store ridehal og ved indkørslen. 
 
7. Ridefysioterapi: Handicap-ridningen omlægges pr. 1-5 då. I den nuværende form. Ønsker vi en 
anden form, skal vi til at melde ud til Skive Fjord Skolen med hvad vi kan tilbyde. 

8.Christians punkter: Den daglige drift går bedre. De der anvender Stald-Catèn er ved at vænne 
sig til brugen af den.  
Næste års tidsplan for spring-undervisningen blev diskuteret. 
Opkrævning for heste i ridning hos berider blev diskuteret. 
 
9. Eventuelt: Der blev diskuteret kloakforhold omkring stakladen og indkørslen.  
Der er for mange restancer, det må der gøres noget aktivt fo at undgå. 
Forslag om en folder om rideskolen/klubben til uddeling til publikum til Hestenes Dag og ved 
indskrivning af nye elever og pensionærer. Forslaget vedtaget. AT  er tovholder på ideen. 
 
Mødet hævet 21:30 
Næste møde torsdag d. 8-5-2008 kl. 18 hos Jeanette, Sejrshøje 14, Løgstrup 
 

Referent: Agnete Thornæs 
 


