
Bestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2009 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde 
2. Økonomi og budget for 2009 
3. Opfølgning på sidste møders aftaler 
4. Personale situationen 
5. Bestyrelsens arbejdsfordeling 
6. Elevskolen, hvad gør vi 
7. Støtteforeningen, hvad skal vi søge til 
8. Planlægning af generalforsamling, 24. februar er en mulighed 
9. Christians punkter 
10. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Referat godkendt og underskrevet 
2. Økonomien fortsat anstrengt bl.a. på grund af store udgifter på foder og personale. Debitorer 

opgjort pr. 31/12 2008 og rykkere er udsendt. Forslag om budgetopfølgning hvert kvartal. 
HA, JN og FK udarbejder budgetforslag inden næste møde. Der indføres rykkergebyr på 
100 kr. ved for sen indbetaling – fem dage efter fristens udløb. 

3. Sabrina er på pension hos Sanne Overgård og sagen dermed afsluttet. JN og FK undersøger 
regler for ridehuskort og facilitetskort. 

4. Malene har opsagt sit job pga. af dårligt knæ. Øjeblikkelig virkning, da kommunen blot 
overtager betaling af hendes sygeløn. Personale fremover: Berider Christian Petersen, beri-
derelev Mette S Jensen, staldmesterelev Pernille, aspirant Pernille Østvold, underviser Per-
nille Mikkelsen, underviser Rikke Madsen, underviser Karoline Korsholm og afløser Simo-
ne Eichardt. 

5. Udsat til første møde efter generalforsamlingen. 
6. Stort frafald i elevskolen. Der skal sættes mere struktur på undervisningen og ALLE under-

visere SKAL møde 15 minutter før undervisningens start. Der henstilles ligeledes kraftigt 
til, at der undervises tiden ud. 

7. Vvs-udstyr til reparation af bl.a. vandkopper 5000 kr., Springmateriel, folde, ponyer, barrie-
rereparation, førstehjælpskursus og tandeftersyn af elevhestene. JN finder priser og søger 
hos Venneforeningen. Måske kan Juniorudvalget købe den ene af ponyerne (Jason Junior). 

8. Generalforsamling tirsdag d. 24. februar kl. 19.30. JN kontakter dirigent. FK offentliggør 
indkaldelsen rettidigt (senest 14 dage før). På valg er Jane Neess, Per Munk og Birgitte 
Madsen. Bestyrelsen opstiller Pia Kristiansen til kassererjobbet. CP og bestyrelsen undersø-
ger flere mulige emner til bestyrelsen. 

9. Foldordning varetages nu af 2 x Pernille. CP laver opslag om nyansættelser, ansvarsområder 
og personalets vagtplan. CP og FK sørger for at få udfyldt samtlige ansættelseskontrakter 
snarest muligt. Meget vigtigt, at der jævnligt afholdes undervisermøder – næstkommende 
møde er mandag d. 19. januar, hvor ét af punkterne bliver: Møde til tiden. CP afventer stadig 
de sidste priser/tilbud fra foderfirmaerne. Forslag om ”salg” af spring til sponsorer. BM kon-
takter Lars og Mikael. 

10. Kontrakt med Arbejdernes Landsbank er fornyet, dog sådan at der også kan reklameres for 
andre pengeinstitutter. Distriktsstævner er på plads, ingen landsstævner i 2009. Forsøger i 
stedet at arrangere regionsstævner. FK spørger Helene (stævneudvalg) vedr. deltagelse i 
mødet d. 20. januar vedr. fordeling af disse stævner. Der bør arrangeres møde for halvpar-
ternes forældre og medlemsmøder. 

 
Referent: Birgitte Madsen 
 
Næste møde inden generalforsamlingen – dato fastsættes hurtigst muligt!!!!!! 
 


