
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. november 2008 kl. 19:00 hos Christian. 
 
Dagsorden: 

1. Godkende referat fra sidste møde.  
2. Økonomi. 
3. Opfølgning på sidste møders aftaler. 
4. Evaluering af den generelle situation. 
5. Christians punkter. 
6. Eventuelt. 

 
Referat: 

1. Referatet godkendt og underskrevet 
2. Økonomien er fortsat anstrengt med røde tal på bundlinien. Store stigninger på foder, hø og 

især halm bærer noget af skylden. CP foretager opmåling i denne uge for at få overblik over 
forbruget. CP kontakter Dangrønt for evt. prisnedsættelse, da andet tilbud er billigere. FK 
undersøger om betalingen for Mettes skoleophold refunderes fra AER. Alle reparationer – 
små som store koster i denne tid, da stalden er ved at være slidt og vi ingen ”handyman” har 
ansat. Vigtigt at køb og salg af elevheste fremgår af regnskabet. CP kontakter Hanne B vedr. 
gamle kvitteringer, så vi ved, hvor meget køb og salg, der er gemt i regnskabet. MT under-
søger ansættelse af ridefysioterapeut. 

3. Soklen er nu endelig færdig og barrieren skulle blive repareret inden landsstævnet. Bokse i 
den store stald er repareret. BM uddeler snarest præmierne fra sponsorstævnet. Restancer i 
den forbindelse opkræves med næste måneds regninger. CP har haft kontakt til medlem 
vedr. håndtering af ordensregler. Ponyhaven betaler fortsat for fire bokse. De to af hestene 
bruges flittigt i elevskolen. Førstehjælpskursus udskudt til februar 2009. 

4. Seriøse problemer i organisationen. Der er alt for få personer, der skal trække hele læsset.  . 
Derfor anses det for meget vigtigt at få noget positivt ud af næste generalforsamling. Der 
skal fremover sættes fokus på økonomien, så klubben med tiden kan opnå en noget sundere 
økonomi. 2009 kan blive problematisk rent økonomisk, da de store stævner er fravalgt. De-
bitorposter er tjekket dags dato og der er lavet liste, hvor alle er markeret med enten rykker 
eller udmeldelse straks. CP håndhæver overfor de pågældende. JN og FK udsender rykkere 
til resten. Som positivt islæt er der pt. gode indtægter i Venneforeningen. Jeanette valgte at 
træde ud af bestyrelse. FK kontakter suppleant Helle Amstrup 

5. JN sørger for at Sabrina bliver kørt til slagtning. CP kontakter opstaldningsstedet. Jane Slej 
holder pr. 1/12 og er pt. sygemeldt. Hun har ingen overarbejdsbetaling til gode – kun den 
almindelige løn. Chanet er midlertidigt ansat til at ordne stald og lukke heste på fold. Aflø-
ser for Jane kan starte medio december og afløser for Malene kan starte medio januar. Sam-
tidig kan Pernille komme tilbage til eget job i elevskolen. CP får styr på ansættelseskontrak-
terne. 

6. Nye heste/ponyen skal indkøbes hurtigst muligt. CP tjekker op hos advokaten vedr. vores 
tilbud på de to ponyer fra ponyhaven. MT forhører sig om evt. låneponyer.  
Juleklubstævne d. 12.-13. december: FK, Agnete og Helene styrer sekretariatet. CP kontak-
ter Finn Wexel vedr. om venneforeningen vil arrangere julefrokosten. 
FK kontakter Pia Kristiansen vedr. kassererposten fra 2009. Gerne med start d. 1. januar 
2009. JN undersøger, om betaling af ridehuskontingent skal følge rytteren eller hesten (for 
udefrakommende ryttere). Evt. salg af elevhesten Nordea til privat er ikke aktuelt, da hesten 
bruges meget i elevskolen. 

 
Referent: Birgitte Madsen 
 
Næste møde: tirsdag d. 2. december kl. 19.00 hos Mariann 


