
Bestyrelsesmøde d. 25. marts 2014 
 

Fremmødte: Torben, Maibritt, Lise, Anni, Anette, Jørgen og Birte 
 

0. Konstituering: Formand Torben, Næstformand Lise, Kasserer Maibirtt, 

Sekretær Birte.   
1. Godkendt. Udestående børneattester Torben, ref. fra generalforsamlin-

gen – Birte spørger Mette. Birte høre spejderne om de vil med til julear-

rangement. 
2. Økonomi ser fornuftigt ud og PBS-løsning udestår.  

3. Idekassen. Brev vedr. Privatstalden se pkt. 5 
4. Arrangementskalender:  

Arbejdsdag søndag d. 30. marts kl. 10.00 og d. 12. kl. 10.00 april for 

hegn på alle folde først elevhestefoldene, men også gerne Brugs og 
Kærtoften.  Medbring rive, pælebor diverse bidetænger mm.  

Vi tager gerne imod farver fra Anni´s arbejde.  
Evt. monter hønsetråd ud mod vejen.  
Visionsdag – Mail + næste møde 

Sportsfest – vi melder fra i år. Birte giver besked 
Elevstævne: Klubmesterskab i dressur afvikles mellem pony og hest 
klassen ganges med x-faktor alt efter hvilken klasse man rider og man 

skal starte den højeste klasse man har startet. I spring afvikles det pony 
og heste klasser. Vi afholder sponsor spring igen til ny traktor. (har no-

gen en lille traktor som kan anvendes/købes.  
5. Privatstalden: Vi har desværre måttet opsige 1 opstalder, da de ikke har 

levet op til JORK´s værdier. Evt. spørgsmål bedes rettet til formand Tor-

ben. Torben tager fat i dem i aften eller i morgen.  
6. Undervisning: Der er plads på eftermiddagsholdene. 
7. Elevheste. Sheila tager med Marie på efterskole til August. Men vi har de 

ponyer vi skal have.   
8. Vanding Christian kigger på anlæg. Der kunne evt. bruges havevandere i 

serie for at spare penge, såfremt vi ikke har råd til det.  
9. Facebook Lise opretter en gruppe til brug for ledige ridetimer om afte-

nen. Lise styrer opkrævning og giver Maibritt besked pr. måned. 

10. Traktor Grøndals vil gerne udlåne en bette Ferguson til ridebanebund-
brug til vi får skaffet ny. Anette finder pris på tromle. Jørgen har måske 
også en tromle 

11. Forretningsplan og drejebog rundsendes igen.  
12. Næste møde. Tirsdag d. 8. april kl. 19.00 i rytterstuen. 

13. Evt. Fold fordeling.  
14. * Når hestene skal på døgnfold fordeles som her: 

Brugs 1  de store elevheste + Blakie og Chilli                                   

Brugs 2 Bonette, Misse, Nikita og Molly. 
Kærtoften 1 Elevponyerne i sommerferien 

Kærtoften 2 Raket, Prins og Geike. 
Elevfoldene: Helt fred i sommerferien.  

            *Folkeskolelov: 30. april kl. 19.00 -21. Anni og Anette deltager i møde 

            *Udvalgs deltagere tilbydes at deltage i møderne  -  Mette + Christian  
         Til stævne hvem får hvad, Eksterne Dommer og skrivere udefra skal for 
         plejes fuldt. Interne får ingenting. 

         Halm på fold i haven er ok.  
 


