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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Hos Anni 
Tid: Fredag den 6. marts 2020 kl. 18.30  
Deltagere: Anette Grøndal, Birte Kyed Andersen, Mette Schmidt,  Helle Schultz 

Rasmussen, Marianne B. Kristensen, Anni Brahms,  
Afbud: Claus Thielsen, Christian Steiness   

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Referat fra 21. januar 2020 – ingen bemærkningen 

2. Økonomi 

Regnskab 2019 – god specifikation ellers ingen bemærkninger 

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 

Ingen bemærkninger 

4. Diverse udvalg / hjælpepersoner v/Mette 

Ingen bemærkninger  

5. Orientering fra ejendomsudvalg v/Christian og Birte 

Tjek op på underskrift på tillæg - Birte  

6. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Annie – kigger 1’er pony 

Helle – lånt Madonna til genoptræning 

Tanja – kigger 2’er pony 

7. Status på undervisere v/Birte 

Line stopper pr. 1. april 2020 – holdet nedlægges. Evt. nyt hold fra 19-19.45 

8. Næste møde v/Alle 

Næste møde 11. marts kl. 19 - generalforsamling 

9. Eventuelt v/Alle 

Generalforsamling i 11. marts 

Er klar til den 11. marts. 
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Dato for arbejdsdag – bliver den 4. april 2020 

Opg. til arbejdsdag 

Hylde ml. boks. 10 og 11 

Låge gulv ind bag barriere til bl. Ponygames og evt. springene 

Flere bomholdere/stropper beslag bag barriere 

Gennemgang af hegn – forlænge ledhåndtag, da de er svære at tage af. 

Rengøre badekar 

Oprydning ude 

Dommerhus renoveres 

Maling af hegn ved springbane 

Opgaver mangler at bliver prioriteret 

Flytte elhegn op til vand/lade 

Trappe rytterstue 

Lamper kartoffelhus 

Diverse øvrige emner 

Hvad med stævneskabe – et smalt skab til alle heste 

Passere på elevpony, hvem og hvilke forpligtelser udkast Birte som vi får. 

Tilsvarende for ejere, herunder deltagelse i vagter 

Privat stald – oprydning/plads – de store dommerhus, hvad skal der ske med dette? 

Foderskift til ren piller, der skal arbejdes med dette/priser vitaminer mv. 

Privat stad opstaldning – flere henvendelser, skal de ind? Ikke flere ind pt, mangler fold 
plads og har stald som buffer til elevstald. 

Privatstald har lavet to-do – vil selv udføre sammen med Kent. Ok til silo kommer ned. 

 


