
Referat bestyrelsesmøde 26.06.16 
 
1. Ridebane og søge midler (Salling har ansøgningsfrist i august) - Jeg ved Marie og Morten er ved at 
samle op på tilbud og så skal der jo besluttes om den skal flyttes for den kan godt ligge på puttefolden. 
2. Movie hvad gør vi med hende.. Undersøger/forsikring osv.  
3. Bonus hvad gør vi med hende.. Skal hun sælges eller skal vi satse på hun kan blive rideskolehest 
eller?? 
4. Undervisning efter sommerferien 
5. Er der nogle ting vi skal have repareret eller lavet inden vinter 
6. Ridelejr - skal der evt. søges nogle midler til det eller nogle sponsorer hvis der laves nogle 
konkurrencer i løbet af uge + overnatning...  
7. Flytning af laden så lille ridebane får tag på - søge fond - og priser.  
8. Hegnspæle er alle stampet? 
9. Hegn til sommergræs, skal der bruges hjælp eller? 
10. Stævner 2017 - er vi begyndt at melde ind til D5 eller er det ikke endnu? 
11. Renovering af bokse - skal der bruges hjælp til at lave det 
12. evt. 
 

1. Tina skriver til godset om mulighed for de betale dræn hvis vi flytter den og Morten undersøger 
om prisforskellen er på at flytte den eller hvis den bliver liggende. 

2. Movie bliver longeret og ser hvordan det går.. Vi skriver sammen hver aften og om hvem der 
kan tage hende så vi ser hvad der sker.  

3. Vi beholder Bonus og håber på en part, Jeanette fortsætter med at træne hende også.  
4. Planen er lavet og så ser vi om hvordan vi placere eleverne efter det. Og der bliver lavet et 

undervisningsmødet så der bliver struktureret omkring hvordan der undervisninges. Marie 
snakker med Henriette om hun vil undervise. 

5. Michael indhenter nyt tilbud fra BP hegn omkring hegnet i haven. Michael finder en løsning med 
få slået græsset deromme, for at holde ukrudtet nede. Tina prøver at lede i gamle regnskab om 
hvad det kostede før, at male stalden.  

6. Overnatning: Michael onsdag- torsdag - fredag - Jane mandag til tirsdag og Marie tirsdag til 
onsdag. Marlene prøver finde nogle sponsorer gaver. 

7. Mail til godset. 
8. Tjek 
9. Tjek 
10. Der skal meldes ind inden 15 oktober 2016.  
11. Mail til godset omkring plader til boksene - Tina. 
12. Aktiv sommer - Der bliver skrevet på BELS-medlemmer omkring om der nogle der kan hjælpe. 

Jane laver en bøtte til lodder. Michael kigger på plader til sekretariatet og trillebør. 

 


