
Bestyrelsesmøde d. 9.1.15. 

Til stede: Tina, Lone Vinnie, Michael og Søs 

Referat: Lone 

1. Mail fra forældre til medlem vedr. indtagning af heste:  

Det findes uhensigtsmæssigt, at heste lukkes ad løbegangen løst, så de kan komme i karambolage med de 

heste, som står på foldene.  Det skete forleden hvor Liam kom i hegnet. 

Løsning: Det aftales med Lone, ansat i stald, at hestene trækkes ind i træktov, så en lignende situation ikke 

opstår en anden gang.  Ansvarlig: Tina (har taget hånd om det) 

 

2. Mail fra forældre til et medlem  vedr. indtagelse af alkohol på klubbens område:  

Der findes ofte tomme øldåser eller små flasker Jagtbitter i skraldespand, på hylder og lignende.  Der er 

også andre medlemmer som har kommenteret det. 

Løsning: Der tales med de pågældende medlemmer om det uhensigtsmæssige i ,at disse genstande ligger 

rundt omkring på matriklen.  Ansvarlig: Lone 

 

3. Vedr. spørgeskemaundersøgelsen: 

 der mangler 30 besvarelser på spørgeskemaet, 10 er påbegyndt men ikke færdiggjort.  

Løsning: Vi sender en reminder til de relevante medlemmer. 

 

4. Klubudviklingsaften: 

 Lone kan ikke d. 28.1. Tina prøver at flytte datoen.  Michael sørger for projektor og lærred. Anne Sofie 

kontaktes vedrørende brug af Falkerslev Omsorgscenter.  Vinnie undersøger om vi kan få mad fra Beiers 

køkken til en overkommelig pris. 

 

5.Heste: 

 Der er endelig kommet svar fra forsikringen vedrørende Leander.   Thea og Pronto skal med i hestehimlen. 

Der meldes ud, hvilken uge, det finder sted, men bestyrelsen ønsker ikke, at der er andre til stede i 

forbindelse med aflivningen.  

Ma Belle er endnu ikke betalt. Hun skal betales snarest 

 

6. Undervisningssituationen:  

2 forældre fra onsdagsholdet har sendt en mail vedr. undervisningen.  Samtidig har de skældt ud over, at en 

forælder ikke var i ridehuset, mens barnet red. De ønsker at få Grethe tilbage som underviser.  Grethe vil 

ikke, men måske vil hun, hvis hun får noget for det. Diskussion: man kan ikke aflønne en underviser uden at 

aflønne de andre.  Kan vi flytte rundt på eleverne, så de der er lidt mere rutinerede, vil få mere ud af 

undervisningen? Kan det hjælpe at få hjælpere med på holdet? Hvordan tiltrækker vi hjælpere?  

Løsning: Kontakte de øvrige forældre for at høre, hvad de synes. Samler de mest øvede på et hold og de 

mere uøvede på et hold. Prøve at få hjælpere til at trække på uøvet hold. Michael mener at Amalie og 

Sophie kan.  Aflønning hvis Grethe vil: slippe for staldvagt, selvom det er mod vores princip, at nogen skal 

”betales” for noget som andre gør gratis, men vi har ingen andre muligheder, da både Tina og Lone ikke kan 

nå herud så tidligt om onsdagen. 

 



7. Evt:  

Michael har fundet nyt firma til levering af klubtrøjer. Han bestiller prøver hjem.  

 Bobcatten trænger til service.  Lone siger, at hun har givet Michael besked. 

Michael og Tina holder møde med Lone stald, onsdag morgen kl. 8. 


