
Referat af bestyrelsemøde den 5. februar 2009 
 
Fraværende: Mariann Thorup, Birgitte Madsen ( delvis ) 
 
Ad. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Gemmes til næste bestyrelsesmøde 
 
Ad. 2 Regnskab 2009 
Regnskabet blev gennemgået. Helle Amstrup fremlægger regnskabet på den kommende 
generalforsamling. Budgettet ikke færdigt endnu. FK, HA og JN går i gang i den kommende 
weekend. Regnskabet viser et underskud, og bestyrelsen og personalet forsøger sammen at finde 
besparelser og vækstmuligheder. I den kommende tid vil vi forsøge at spare på halmforbruget,  som 
har overskredet budgettet. Hvis medlemmer oplever problemer omkring halmen i deres bokse, 
bedes de henvende sig til berideren. Et andet punkt er foderskifte til et billigere, men fuldt ud 
ligeså godt foder. Mere herom senere. 
 
Ad 3 Opfølgning på sidste mødes aftaler 
Da vi ikke har referatet ved hånden, gemmes dette punkt til næste gang. 
 
Ad 4 Personalesituationen 
FK fremlagde forslag fra CCP vedr. personalets arbejdsopgaver/rytme. P.t. bevirker klubbens 
anstrengte økonomi, at  der ikke kan bevilliges yderligere personale. FK tager møde med berider 
vedr. omlægningen af rutinerne. 
 
Ad 5 Diverse omkring driften 
Ingen punkter 
 
Ad 6 Generalforsamlingen 
FK laver udkast til kommentarer. HA fremlægger regnskab. Ellers ingen punkter 
 
Ad 7 Eventuelt 
Foderskift – nyt foder er nu iflg. FK godkendt af foderkonsulent. Igangsættes efter det første 
medlemsmøde efter generalforsamlingen, således at vi kan nå at infomere medlemmerne førend det 
nye foder indsættes. 
 
Harvning i weekenden – der har været gentagne henvendelser omkring harvning i hallerne i 
weekenderne. Der skal harves min. 1 gang hver weekend, evt. lørdag morgen/formiddag. 
 
Overnatning i Rytterstuen – fra og med dags dato er der sat en stopper for overnatning i Rytterstuen 
indtil medio marts, hvor bestyrelsen igen vil overveje om der skal åbnes. Rytterstuen er for alle 
medlemmer og ikke kun for de overnattende, som har haft meget svært ved at rydde op efter sig. 
Dette har været påtalt flere gange, dog uden virkning. Derfor stopper overnatningerne indtil videre.  
 
Jane Neess 
07.02.09 


