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Bestyrelsesmøde 
01. december 2011 

 
Dagsorden: 
 
1. Referat fra sidste møde v/Karina 
2. Økonomi v/Helle 
3. Gennemgang af prisliste 
4. Pædagogisk oplæg v/ Michael 
5. Dagligdagen og personale v/ Louise 
6. Ridehusbund 
7. Status på heste 
8. Vandingsanlæg v/Peter 
9. Diverse 
10. Julen 2011 
11. Evt. 
 
Ad. 1: Referat godkendt 
 
Ad. 2: Der er blevet lavet 9 måneders opfølgning, og det ser meget bedre ud end sidste år. Her den 1. fik vi 
vores kommunale støtte, så regningerne er betalt. Vi mangler stadig lidt fra travbanen, som gerne skulle 
komme inden længe.  
 
Ad. 3: Louise har gennemgået prislisten og vil lave den mere overskuelig. Vi vil sætte facilitetskontingentet 
ned fra 450 ned til 350 kr. Louise og Jane laver et forslag, som sendes rundt til bestyrelsen. Og så må man 
sende sine kommentarer tilbage.  
 
Ad. 4: Der har været nogle henvendelser omkring vore undervisere og deres måde at undervise på. Her vil 
Michael lave et lille kursus, hvor vi kigger lidt på, hvordan man lærer andre noget. Og lære en smule om 
pædagogik og det at have med børn at gøre. Det vil blive en weekend dag og der er mødepligt for 
underviserne.  
 
Ad. 5: Anna har sagt op og stopper til den 01.01.2012. Vores nye aspirant er Camilla på 20 år. Camilla har 
sin kæreste med, som bor sammen med hende i huset.  Så har vi haft Karsten i erhvervspraktik i 4 uger, og 
det er gået godt. Karsten vil gerne blive hos os og vi har mulighed for at lave en ordning med Jobcenter 
omkring løntilskud, så det er det, vi prøver nu.  Louise vil undersøge nærmere om regler for 
løntilskudsmodtagere. Så forslaget vil være at ansætte 2 aspiranter, og så ansætte Karsten.  Aspiranterne 
skal som et led i deres uddannelser naturligvis også undervise i elevskolen så når det nye år kommer godt i 
gang, vil der blive lavet nogle ændringer i fordelingen af undervisere i elevskolen.   
 
Ad. 6: Vi skal have gjort noget ved bunden i ridehallerne. Bunden er alt for hård i store ridehal og der er for 
lidt bund i den lille! En ide er at fræse den. Marie Sighs far vil muligvis gerne plove/fræse bunden. Bunden 
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skal løsnes. Det er den omvendte verden med den lille, der er bunden løs, men der er for lidt. Flis i den 
store og flis og sand i den lille. Der skal sættes opslag op omkring dette med advarsel om, at bunden nok 
bliver lidt blød, indtil den har sat sig igen.  
 
Ad. 7: Det ser ikke så skidt ud med hestene. Alle heste er stort set i gang i rideskolen. Ibrahim er i gang igen, 
og Playgirl bliver også brugt nu. Bella kommer på pension hos Karina Toftgaard. Papaya kommer også på 
pension snarest.  
 
Ad. 8: Der er to slags vandingsanlæg, et som sidder i barrieren, til 15.000 kr. i materialer uden montering 
for store ridehal. Men problemet er, at der er for lidt tryk på vandet herude, så der skal laves en tank med 
vand. Og her kunne man måske samle regnvand. Den anden er et støvvandingsanlæg, som hænger i  
Spærene, og den fungerer på det vandtryk, vi har. Dette vil koste 22.000 kr. med montering for den store 
ridehal. Der kan spares mange penge, hvis vi selv sætter det op. Peter vil også hente et tilbud hjem fra 
berider Bjarne Nielsen Det vil være smart at tage ud og kigge på et par stykker for at se forskellige slags. 
Nykøbing rideskole har et, som er rigtig godt.  
 
Ad. 9: Vi fik 10.000 kr. for vores arbejde ved Sparekassen Ballings garantfest, lidt mere end vi havde regnet 
med. Vi mangler stadig at få lidt penge fra travbanen. Flemming, Dorte og Jane har været ovre ved lokal- og 
anlægsfonden, og her fik man at vide, hvad de støtter og hvorfor. Og det skal være noget unikt. De vil fx 
gerne støtte ridehaller, hvis de er åbne. Det de støtter, skal være noget udover det sædvanligt. De giver til 
det, som løfter vores projekt lidt ekstra. De støtter med 20 %. De synes, det var meget spændende, at vi 
havde et skovråd, og at vi laver specialtimer til ADHD børn og voksne. Vi vil holde et medlemsmøde i 
starten af januar for at høre, om der er nogle, som vil støtte vores projekt, og om medlemmerne er med i 
opbakningen. Vi vil søge om midler hos LAK og kommunen til hjælp til en masterplan.  
 
Ad. 10: Der kommer en oversigt op, så man kan se, hvem der har vagter i julen.  

Ad. 11: Køkkenet har åben hver onsdag fra nu af.  
 

Referent: Karina Toftgaard 


