
Referat af bestyrelsesmøde 09.02.2016  

Fraværende: Rikke Pallesen 

 

Vedr. vandproblemer og frosne rør i ny stald: et punkt, som kom grundet frost og sprængte vandrør, var 

kommet på dagsordenen, og en ny frostperiode nærmede sig. Forskellige muligheder blev diskuteret, samt 

et overslag fra VVS firmaet , som skulle kunne forhindre det samme i at ske igen. Grundet usikkerhed 

omkring foranstaltningerne, blev det besluttet at vente til efter vinterferien, samt at få en uvildig vurdering 

fra anden side vedr. anlægget. Vi afventer også stadigvæk en regning for det VVS arbejde der har været i 

forbindelse med frostsprængningerne. 

Det er store investeringer for rideklubben nu og det er ikke penge, som står på kontoen, så vi er nødt til a 

være sikre på at det der bliver gjort fremadrettet, også virker. Tages op på først kommende bestyrelsemøde 

efter generalforsamlingen.  

Punkt 1: Gennemgang  af årsregnskabet  

Regnskabet hviler nogenlunde i sig selv. Kirsten har flyttet et par posteringer, der fremover vil gøre det 

nemmere at overskue posterne. Der har været fuld stald hele året med deraffølgende 

personaleomkostninger i stalden og ved fold.  

Punkt 2: kandidater til bestyrelsen  

Morten Sigh er på valg   modtager genvalg 

Rikke Pallesen er på valg  modtager genvalg 

Kirsten Korsholm er på valg  modtager ikke genvalg  

Anne Mette Holm Halvorsen  trådt ud af bestyrelsen, dvs. ny  skal vælges for 1 år.  

Forskellige kandidater blev diskuteret og de forskellige bestyrelses retter hver især henvendelse  til de 

forskellige personer.  

Punkt 3: Status på bogholder / flexjobber og nyt bogholderisystem 

Ansættelseseproceduren er i gang og vi afventer feedback fra kommune om at det er i orden. Vi er i gang 

med at lægge debitorer ind i det nye system. Det løber som planmæssigt 

Punkt 4: afklaring mht handicaprideinstruktør  

Personsager offentliggøres ikke. Jane og Asger holder møde med vedkommende ved først givne lejlihged, 

så vi kan sat tingene på plads hurtigst muligt.  

Punkt 5: Louises punkter  

Louise har haft et større undervisningsmøde med alle de ansatte. Punkter som elevheste, udmeldinger fra 

elevhold, nul mobil telefoner i undervisningstiden, hjælpe hinanden i forbindelse sygdom, var på 

dagsordenen.  

Punkter, som vi ikke nåede på mødet :  

Opsummering stævner 2017 



Hegn til 2 x 20-60 udendørs dressurbaner, samt bogstaver. Vi har store stævner  om ikke så mange 

måneder, så vi skal have fundet en løsning på disse investeringer. Ole Korsholm vil regne på mulighederne. 

Lene Vernegårds forslag i mail af 25. januar  

Forslag om at vi indretter det gl. sadelrum som mødelokale til bestyrelsesmøder.  

Jane Neess 

 

 

 

 

  

 


