
Bestyrelsesmøde 
29. september 2011 

 
Fraværende: ingen 
 
Dagsorden 

1.  Referat fra sidste møde 

2. Halvårsregnskab gennemgås v. Helle Amstrup  

3. Kommende arrangementer 

4. Louises punkter 

5. Status på hesten i fokus 

6. Diverse 

 

Ad 1: Referat godkendt 

Ad 2: Vi er kr. 53.000 bedre end sidste år på dette tidspunkt. Det store fokus, der har været på indkøb, 
omkostninger og andre besparelser, har virket. Vi skifter også forsikring, så også på længere sigt, vil der 
komme yderligere forbedringer. HA kigger også på vore lån. Vi kigger i øjeblikket på vore lån. HA havde 
forslag med, men vi skal lige have kontaktet kommunen inden vi gør noget  

Ad 3:   

1.-2. oktober: New Forrest Weekend – Det forventes, at vi tjener mellem 14.000-18.000 kr.  

21.-23. oktober: Pony distriktsstævne dressur  

27. oktober: Mekanisk hest – Se hjemmeside for flere oplysninger 

28.-30. oktober: pony distriktsstævne spring  

Halloween (hyggeaften m. pyntning/græskar/fest osv.) – Dorte vil prøve at snakke med juniorudvalget, om 
det er noget, de vil være med til.  

16.-17. december: Julearrangement  

Ad 4: Ingen for denne gang. 

Ad 5: Der skulle være cyklet 40.000 kr. ind, men der er stadig ikke kommet nogen penge. Og travbanen har 
sendt regningerne i dag.  Næste år vil vi gerne selv stå for vores egne sponsorer, da vi synes, at travbanen 
ikke skal have bøvl med vores. Næste år er Hesten i Fokus den 4. august, og vi er allerede ved at tænke 
over, hvilke events man kan planlægger.  



Ad 6: Vi vil søge om landsstævne. Der bliver lavet opdateringer af tidsskemaer for ridehallerne. Der er 
kommet 2 ponyer og 1 hest på prøve til elevskolen. Der er blevet indhentet tilbud på vandingsanlæg til 
ridehallerne på 25.000 kr. for begge haller, hvis vi selv sætter det op, og dette ville da være en mulighed. 

 Vi mangler førstehjælpskasser rundt omkring på ridecenteret. Der er blevet efterspurgt et 
førstehjælpskursus, Louise Hansen vil vist gerne undersøge sagerne.  

Benny vil kontakte Trygfonden for at få nye hjelme og veste. 

 Solariet er blevet repareret, og der er kommet et opslag om priser på solariet, og det bliver med 2 kr. i 
stedet for poletter. 

 Finn vil gerne træde ud af bestyrelsen pga. sin arbejdssituation. Bestyrelsen kan fortsætter til 
generalforsamlingen eller kalde suppleanterne ind. JN snakker med dem. 

 Bestyrelsen vil gerne se nogle lister over sponsorer, som har skilte i ridehallen. 

 Dejligt med stor medlemstilgang i elevskolen.  

 

Referent: Karina Toftgaard 


