
 

Bestyrelsesmøde i Jork, tirsdag den 12. august 2014 kl 19.00 på Jork 
  

Deltagere:  Birte, Anni, Jørgen, Majbritt, Anette, Lise, Torben 
Afbud:  Christian 

  
 

1. Referat af sidste møde     Alle 
Enkelte punkter tages med i dag ellers iab. 

 
2. Økonomi og PBS løsning     Maibritt 

8.juni 167000 på konto i dag ca. 12000,00 efter vi har betalt vandingsanlæg, hø 
og husleje.  

Maibritt vil gerne købe printer til labels til girokort hermed ok 
 

3. Ide kasse – nye forslag eller ideer    Alle 

ingen 
 

4. Arrangementskalendar      Alle 
 

a. Stævner Elevstævne 30-31 august + D- 27.28 sept.  
b. Arbejdsdag – male spring materiel   arbejdsdag kl. 10 – 16 sammen med 

Åbenthus arrangement d. 23. august. Birte laver opslag og tilmelder sig DRF 
c. Elevstævne se a. 

d. DRF Åbent Hus den 23.8 vi tilmelder os, men gør ikke noget ekstra ud af 

det, kommer der nogen får de en ridetur og info.  
e. Visionsdag 

Punkter: Ponyklub Birte indkalder til møde med de unge.  
Gæsteundervisere:  Alle er velkomne til at byde ind med forslag til 

gæsteunderviser, Kontakt et emne og få et tilbud.   
SFO –Anette og får kigget på et samarbejde. 

Toilet renoveres , ny loft, ny alm. vaskemaskine sættes ind. Hylderne over 
toilet fjernes og skab (lises) sættes op. Birte kontakter Jakob/Agnes omkring 

dette.  
 

5. Privatstalden – update     Birte  
Fransziske, Camilla, Preben, Ditte og JORK bruger i alt 13 bokse. Dvs. der er 3 

ledige så en enkelt opstalder mere er velkommen.  
 

6. Elevstalden og folde     Birte 

Udlukning 2 dage om ugen til JORK- Anni laver opslag. Camilla Steiness lukker ud 
tirsdag-onsdag og torsdag. Jette Wedege mandag og fredag indtil hun får job, men 

vi prøver at finde en mere fra byen.  
Der laves ny fodringsplan turnus. 

 

7. Undervisning      Birte 
 

a. Holdene fyldt rimeligt op, men der annonceres i 3 aviser denne uge.  



 

b. Hold for ” institutionspiger ”  på et hold, Vi er åbne for at lave et hold og 
nogle kan måske være med på alm. hold.Jørgen koordinerer med Birte 

 

8. Elevheste           Birte 

OK 
 

9. Certificering: forretningsplan og drejebog   Birte 

Gennemarbejdet og lagt på nettet. Ok 
 

10. Traktor til ridehals bund mm    Alle 

Samme process  som vandingsanlæg. Christian er projokt leder og finder selv udaf 
hvem han vil have med.  

Det vigtigste: Baneplaner/redskabet  er det vigtigste, derefter traktoren.  
Hvis prisen er for stå kan redskabet jo bruges på eksisterende traktor indtil vi igen 

afholder sponsorspring. 
Traktor Massi Ferguson  -vi har 50.000,00 

Det er bunden som er vigtig ikke flytte høballer/rydde mødding.  

 

11. Magnetventil til vand i hallen    Alle 

Kent får lov at lave det. Så det laves lidt nemmere så alle kan finde ud af det.  
 

12. Computer eller billeder på ekstern server   Alle 

Ingen billig internet via kommunen. Computer til deling af billeder/elektronisk 
postkasse.  

 
13. Næste møde     Alle 

23. septemeber kl. 19.00 
 

14. Evt      Alle 
Flytte bunden i ridehallen, Lars vil gerne prøve fredag/lørdag formiddag.  

 
 Nyt fra brandinspektøren  - der skal laves udgang i ridehallen ved spejlene, 

og ligeledes udgang ved møddingen –flytte transportøren længere ud så man kan bruge 

den som flugtvej.  Arbejdsgave til senere.  
Der skal laves abonnement på brandmateriel.   

 
Taghætter i Elevstalden – Kent er ved at kigge på dem. 

 
 JORK Messe med på næste dagsorden.  

 
Christians ” hjemme datoer ” 

17 - 30 september 

15 - 28 oktober 

12 - 25 november 

 


