
Referat bestyrelsesmøde den 19.4. 2016 

Fraværende: ingen  

 

Punkt 1 Forsikringssag 

Ole Korsholm er tovholder på forsikringssagen vedr. revner i byggeelementer i den ny stald. Alt i alt har 

forsikringen tilkendegivet at de dækker skaderne med 148.000 ex. moms. Det drejer sig om nye  elementer, 

arbejde, maling og flytning af heste. OK arbejder videre med sagen .  

Punkt 2 Aktionslisten blev gennemgået  

Punkt 3 Personsag – føres som særskilt protokol i referat mappen 

Punkt 4 Kasserer gav status på økonomi og den ser overordnet set, OK ud 

Punkt 5  Louise har fået svar fra fødevarestyrelsen angående stramning af regler om hestepas. Det 

forholder sig således at reglerne skærpes angående tolkningen af at passet skal være umiddelbart 

tilgængeligt ved kontrolvirksomhed. Den gamle tre timers regel er væk og det påhviler hesteejer at kunne 

fremskaffe det umiddelbart. Passet skal også være tilgængeligt ved dyrlægebehandling. Dyrlægen må ikke 

behandle hesten før passet er tilstede.  Louise laver et opslag på facebook for at informere hesteejere og 

Asger undersøger pris på postskuffeskab således at alle hesteejere har mulighed for at opbevare hestepas i 

aflåst tilstand men at personale med universal nøgle kan fremvise hestepas ved kontrolvirksomhed. (Aktion 

28 & 29) 

Punkt 6 Der er et behov for vandingsanlæg forud for sommeren. Fredskov autovandingsanlæg står til en 

pris på 30000. For mindre kan man købe en brugt men fornuftig kvalitet traktor. Før det besluttes hvad man 

vil skal Louise undersøge om vandtanken stadig er funktionel. (aktion 30) Det besluttes at gå videre med at 

lave dressur hegn selv. Ole, Jesper og Asger er primus motor på projektet.  Beslutning om udendørs 

belysning udskydes til efterår. 

Punkt 7  Det besluttes at kigge på familierabat på ridehuskort. Jane og Asger ser på hvad der er rimeligt og 

samtidigt nemt at administrere. 

Punkt 8 Rengøringshjælp – Personsag føres som særskilt protokol i referatmappen  

 

Næste møde er torsdag 19 maj kl 1900 

 

Skive, den 22.04.2016  

Jane Neess / Asger S. Poulsen  

 

 

 


