
Referat af bestyrelsesmøde  
22. august 2011 

 
Fraværende: Michael og Finn 
 
Dagsorden 
 
1. Referat fra sidste møde 

2. Indførsel af administrations gebyr. 

3. Tillægsomkostninger 

4. Status på økonomi og regnskab 

5. Diverse projekter 

6. evt.  

 
Ad. 1. Referat godkendt 

Ad. 2. Forslag om at vi skal til at have et administrations gebyr på alle vores regninger. JN vil undersøge nærmere, 
om der er nogle regler herom. 
 
Ad. 3. 100 kr. pr. måned for ekstra ydelser på foldordningen. Altså 100 kr. pr. ting man skal have gjort. 100 kr. for 
pålægning af klokker, 100 kr. for pålægning af dækken og 100 kr. for pålægning af gamacher. Gældende fra 1. 
oktober og afregnes på samme måde som foldordning . 
 
Ad. 4. Økonomien ser fornuftig ud p.t. grundet stram omkostningsstyring. Der håbes på, at der kommer penge ind 
ved sponsor løbet i september, så vi kan købe os nogle nye heste til rideskolen.  
Vi har fået et tilbud fra Alm. Brand forsikring, som er 38.000 kr. billigere, end det vi har nu. Dog er der en selvrisiko 
på 11.000 kr. på vores bygninger, der er ingen selvrisiko ved den nuværende forsikring. Det blev vedtaget, at vi siger 
ja tak til Alm. Brands forsikrings tilbud.   
 
Ad. 5. Louise og Peter fra Venneforeningen er begyndt at kigge på forskellige vandingsanlægs muligheder til 
ridehallerne.  Derudover vil de sammen lave en prioriteringsliste/ønskeliste  over forskellige ting, som skal ordnes på 
rideskolen, og vil allerede nu fastsætte nogle arbejdsdage for det næste halve år. Oliefyret virker ikke optimalt, Peter 
Madsen siger, det er natsænkningsudstyret, det er galt med. Tagrenderne skal ordnes, da der løber vand ned i pony-
udeboksne. Kælderen i huset skal tømmes pga. skimmelsvamp, dette er blevet påbudt fra kommunen. Louise har 
fået den ide, at de gamle træbokse i ponystalden skal rives ned, så der kan stå en halmvogn til staldpigerne, så der er 
en i begge stalde. Stakladen skal ryddes op efter påbud fra Arbejdstilsynet.  
 
Ad. 6. En forælder fra elevskolen er kommet med den ide, at der skal hænge en seddel på rideskolen, hvorpå der står 
skrevet de ting, som skal laves, så alle kan se den og give et nap med hvis de har tid og lyst.  Louise har indført et fast 
tidspunkt, hvor pigerne skal være færdige med morgenstald på, kl. 09.00 er det nye tidspunkt. Louise har indført lidt 
fastere rammer for stalden. Begge piger vil måske gerne til optagelsesprøve på berideruddannelsen næste år. Louise 
prøver, om der kan spares lidt flere penge på halm, og der er lavet om på mængden af træpiller, som man får til sin 
boks. Heste får 3 sække om ugen: En mandag, onsdag og fredag. Ponyer får 2 sække om ugen: En tirsdag og en 
torsdag. Det nye foder fra Brogården er kørt ind, og alle fodertavler er rettet.  
 
Referent: Karina Toftgaard 


