
Bestyrelsesmøde d. 18. juni 2008  

 

Dagsorden: 

1. Referat og punkter fra sidste møde 
2. Økonomi. 
3. Fremtiden  
4. Rytterlejr  
5. Hjælpere til stævnet  
6. Arbejdsweekend. 
7. Venneforeningen kommer på besøg kl. 19:30 
8. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Referater fra de sidste to møde blev gennemgået, godkendt og underskrevet med følgende 
udestående punkter: AT og HA rydder op på loftet i kommende weekend. JN forhandler 
færdig med Christian og færdiggør organisationsskema til ophæng. Selvpasserbokse funge-
rer ikke endnu. Christian tjekker alle elevhestenes sadler – også dem i kælderen. 

2. Budget- og regnskabsopfølgning viste generelt god økonomi, men meget dårlig likviditet. 
Problemet med likviditeten kunne evt. afhjælpes ved forhøjelse af kassekreditten. PD kon-
takter banken. Ved overgang til træpiller skal der kun betales alm. bokspris og ikke tillæg 
for spåner. Rettes ved næste opkrævning. Prisen på ridehuskontingent for udefrakommende 
sættes op til 450 kr. pr. måned og kortet skal fremover følge personen og ikke hesten. BM 
laver opslag. 

3. Arbejdsgangene fungerer pt. ikke optimalt. Utilfredshed spores både hos de ansatte, Christi-
an og bestyrelsen. Der skal snarest muligt afholdes et fælles møde. 

4. 18 tilmeldte, men der kan komme flere inden fredag.  
5. Stadig håbløst at finde hjælpere. Sedlerne er stadig næsten tomme. Vi forsøger på lørdag til 

arbejdsdagen at finde flere. 
6. Til arbejdsdagen på lørdag skal der slås græs og klippes rundt omkring. Plænetraktor og 

buskrydder skal bruges. Dressurbaner og springopvarmning skal tømmes for sten. CP kon-
takter Benny vedr. reparation af porte. 

7. Venneforeningen var repræsenteret ved Finn, Joan, Dorthe og delvist Lene. Rideklubbens 
ansøgning om penge til betaling af hø- og halmregning blev imødekommet. Venneforenin-
gen vender tilbage med svar på, om de vil give aftensmad tirsdag på rytterlejren. 

8. CP har videregivet indput vedr. omgangstone i klubben til Sonja, som laver opslag. Heste-
nes dag d. 5. september: SKRK skal stå for kostume – og staftetspringning. BM ansøger 
Beach Partyfonden om penge til evt. legeplads, pony eller springbanehegn. Evt. tilmelding 
til holdmesterskab i dressur for hest i BIG d. 1. august. BM kontakter de 4 ryttere. BM kon-
takter Hanne B for ændringer af telefonnummer og mailadresser på hjemmesiden (PD og 
AT). 

 

Referent: 

Birgitte Madsen 


