
Referat Bestyrelsesmøde d. 10.06.16 
 

1. Aktiv sommer 
2. Stævne 
3. Sommerfest 
4. Spring + Sponsorat 
5. Bonbonland 
6. Springkursus 
7. Foredrag - Transport 
8. Etablissement 
9. Certificeringer  

 

1. Jane sørger for nogle poser med gulerødder og hesteguffer. Jane sørger for at købe nogle 
is. - Tina finder fly’er og Marie og Jane sørger for at lave hjælper lister, så vores hjælper 
kan skrive sig på.  

2. Rideskolehestene er forbeholdt rideskole eleverne - der er rimelig styr på stævnet. Tina 
sørger medaljer. 

3. Jane sørger for tilbehør til og Marie sørger for grill og kul. 
4. Marlene og Marie kigger på det og Marlene kigger mere på sponsorater. 
5. Der skal sendes en mail ud om at der mødes kl. 9.00 - Michael sender mail. 
6. Tina læser igennem og sender til Marie, Marie sørger for ligger det ud på facebook. 
7. Marlene arbejder videre med det. En fredag efter uge 33 
8. Alle pæle er sat til det nye hegn, når der er stampet rundt om den skal der trækkes nyt 

hegn. Michael stamper dem langs løbegangen søndag og de andre venter til 
senere.  Boksene trænger til at blive renoveret, Michael måler op og finder ud af hvor 
mange plader der skal bruges, og Tina prøver at sende godset en mail om de vil betale det. 
Boksene skal males og vaskes ned - Vi forsøger at sætte Paw til at muge mandag, tirsdag i 
uge 24 - Onsdag, torsdag og fredag satses på at der bliver vasket ned. Tina lægger ud på 
facebook at tingene skal fjernes inden søndag.  

           Alle ligger hoved i blød omkring ny løsning til frøgræs net til folden. 
           Marie undersøger med plask om halm… 
           Paw får lov til at få det rum, hvor elskabet er.  
           Marlene undersøger omkring at sælge blomster. 
           Hvem kan sove her ude uge 31 sammen med Lone på ridelejr? Byd ind. 
       9. august, september kommer de med forslag og tina vælger en dato 
 
 

Michael undersøger omkring google konto så vi alle kan se referater osv.  
 


