
Bestyrelsesmøde i Jork, tirsdag den 8. april 2014 kl 19.00 på Jork 
  
Deltagere:  Birte, Anni, Jørgen, Majbritt, Anette, Lise, Torben, Christian,  
Afbud: Mette   
  

 
1. Referat af sidste møde godkendt - med opfølgning på følgende  Alle 
Børneattester – Torben 
Birte huske at spørge spejder om dato? 
 

2. Økonomi stadig god og PBS løsning udestående      
Sponsorkonto ca. 14.000,00 til vandingsanlæg   Maibritt 

 
3. Ide kasse – nye forslag eller ideer ingen i kassen  Alle 
 
Christian laver udendørs bom i forbindelse med vi får lavet bodplads. 
Engang.       Alle 

 
4. Arrangementskalendar – stævnedatoer, sponsorstævne  Alle 
 
a. Stævner Trec klargøring kl. 16.00 lørdag d. 12. Boden bliver sat op ude –vi 
gør klar til hele arrangementet, forhindringer mm. Rute til de små 
undersøges nærmere.  
D-stævnet masser af tilmeldinger i heste dressur. 3 + 4. maj.  

b. Arbejdsdag hegn alle folde, opryding, evt. male spring mm. aflyses d. 12. og 
laver det sidste hegn  om aftenen. Torsdag d. 10. trækkes tråd på 
kærtoften. 
Der skal fastsættes anden arbejdsdag til andre oprydningsformål. 

c. Visionsdag d. 26. april 
Der skal skaffes grill, borde mm Grill master Arne og Kent?? 
Borde til hver overskrift 5 borde. 
Undervisning. 
Faciliteter. 
Tossede ideer. 
Arrangementer. 
Hvor skal JORK hen. 
Lise hører Franziska om Grill 
Birte hører om borde hos sit arbejde (ellers bruger vi borde fra rytterstuen) 
+ låner tush 
Købes Grillpølser, brød og dyppelse spørge om sponsor:  Anni/Jørgen øl og 
pølser.  
Torben tager flipoverpapir med og laver kort til bordene med emnerne.  
Duge Anni/Birte 

d. Elevstævne 13-14. juni Birte  laver proportioner  med sponsorspring til 
fordel for ny traktor - fredag d. 13 woooowww   
Opslag lige efter d-stævnet. 

 
5. Privatstalden – update     Birte  
 



Der er ikke plads til flere opstaldere, da vi får heste hjem fra efterskole. 
 

6. Undervisning      Birte 
Ok… 
 

7. Elevheste           Birte 
Ok 
 

8. Vandingsanlæg      Christian 
Christian arbejder videre med vandingsanlæg med dyser. Priser fra 6-11.000,00 
Kvaliteten skal være ok –hører også Robert om deres system. 
 

9. Traktor, låne og reparere     Alle 
Anni informerer: Kent har talt med en, at den godt kan repareres så har nu bestilt 
reservedele og får kigget på den. Vi vil gerne låne Grøndals traktor indtil den er 
køreklar. + harve – tromle er også på vej. 

10. Næste møde 3. juni kl. 19.00    Alle 
 

11. Evt      Alle 
 
       27. april repræsentantskabsmøde Birte og Jørgen. Birte tilmelder 
 
 Dommerhuset skal laves inden 3. maj. Jørgen sørger for at den bliver lavet.  

Bunden fra Birtes hjemmetrailer kan måske bruges. Anettes mor har 
kreaturvogn 

  
       Torbens gamle trailer laves til permanent sekretariat – engang. 
 
 


