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Fraværende: Helle Amstrup og Michael Lundsted Nielsen 
 
Dagsorden 
 
1. Referat fra sidste møde gennemgås og godkendes 
2. Økonomi v. Helle Amstrup 
3. Kommende arrangementer 
4. Forsikringer  
5. Personale v. Jane Neess 
6. Arbejdsdag 
7. Evt.  
 
Ad 1: Skal godkendes på næste møde. 

Ad 2: Pga. Helles fravær blev det lidt overordnet ved Jane.  
 
Der er stadig ikke ordentlig styr på hø og halm  forbruget, og der skal findes en løsning. Der er ved at blive fundet nyt foder, så vi 
håber, det kan sænke udgifterne lidt på den post.  
 
Der er ikke mange penge at gøre med, da vi er i marts måned, og alle forsikringer og strømregning  skal betales, så der er 
lavvande i kassen. Vi har stadig lidt problemer med at få pengene hjem fra bl.a. opstaldninger, måske skal vi lave om i 
kontrakten, så der er en form for konsekvens, når man ikke betaler.   
 
Vi vil prøve at få udvidet vores handicapridning igen, det er ikke helt besluttet, hvem der eventuelt skal tage disse timer og 
hvordan det skal køre fremover.  
 
Vi overvejer at lave rytterlejr i forlængede weekender i håb om, at det kan give lidt penge.  
 
Ad 3: Dorthe Nørskov skal holde dressurkursus. Alle aktiviteter og gode ideer er velkomne  og det skaber samtidig hygge og 
samvær i klubben. Der vil være delvis åbent i caféen. Dejligt når der sker noget i weekenderne.  
 
Ideer til aktiviteter: Anskaffelse af OM springbane for børn,  gymnastikspring, pony games, skovtur, leg m. hest, kvadrille og O-
løb til hest. Lene og Karina vil arrangerer et O-løb til hest/pony  på et niveau, hvor alle kan være med. Dette kan eventuelt 
arrangeres i forbindelse med en Sundhedsweekend f.eks. med en form for zumba samt andre sportsaktiviteter.  
 
Ad 4: Der skal findes en ny til denne post, da Flemming har været ansvarlig her. 
 
Ad 5: Det er vigtigt, at personalet er foregangsmænd for klubbens regler. Der er ingen løse hunde efter 10 om formiddagen, og 
det gælder alle hunde, også personalets.  
 
Ad 6: Folddag. Der skal snart aftales en dag til arbejdsdag. Nogle af foldene skal deles op i 2. Der går alt for mange eneheste på 
foldene. Heste er flokdyr og bestyrelsen opfordrer hesteejere til at finde sammen i grupper. Det kan jo godt være at hestene 
synes det er dejligt ☺ Nogle af foldene er temmelig slidte og vi overvejer, om et par stykker skal spares i foråret.  
 
Ad. 7: Det nye ridecenter – Jane, Flemming og Benny var til møde på kommunen om det nye ridecenter. Vi er muligvis rykket 
højere op på SIS listen om midler til nyt ridecenter.  
 
Karina laver nye hundeskilte.  
 
”Vennerne” vil give os udstyr til Online resultatvisning ved vores stævner. Der skal købes en skærm og et kabel. Karina kigger på 
en sikkerhedsplan til klubben.  
 

Referent: Karina Toftgaard 


