
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelsen 
 

Funktion Navn Telefon Mail 
Formand Maria M. Andersen  28 29 84 02 maria_m_andersen@hotmail.com 

Næstformand Allan Larsen 23 72 18 02 awlarsen@post.tele.dk 

Kasserer Helle Brøchner 20 63 65 81 helle.k.brochner@gmail.com 

Kasserer Helle Moustgaard 26 79 91 93 hellemoustgaard@hotmail.com 

Sekretær Annemette Weis 51 22 45 83 weis@c-weis.dk 

Medlemmer  Bent Ole Sørensen 21 25 85 25 bos04@123dk.dk 

 Steen Sørensen 40 54 90 36 steen.thomas.sorensen@gmail.com 

Suppleanter Lars Dahl Johansen 24278457 ladjo@privat.dk 

 Rikke Henriksen 21 73 23 73 rsh7120@gmail.com 

Revisor Annemette Graversen 40 11 20 55 fa.graversen@gmail.com 

Revisor Sup. Lone Elgaard 21 94 68 39 t.lybker@gmail.com 

    
 

Personale: 

Anja 22 41 89 28  

Nanna 53 63 35 79  

 

Undervisere: 

Maria 28 29 84 02  

Amalie 22 37 77 47  
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Referat bestyrelsesmøde den 16.06.2020 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

2. Valg af ordstyrer. 

3. Info fra Maria og Anja.  

4. Info fra Hesteudvalget. 

5. Info fra Sponsorudvalget. 

6. Info fra Stævneudvalget. 

7. Hjemmesiden. 

8. Økonomi. 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

10. Eventuelt. 

 

 

 

Deltagere: Maria, Helle M., Helle B., Annemette, Rikke, Allan, Bent Ole, Lars og Steen. 

Fraværende: Ingen. 

 

 

 

Ad. 1.  

Godkendelse af referat fra corona bestyrelsesmødet den 03.03.2020. 

 

 

Ad. 2.  

Annemette blev valgt. 

 

 

Ad. 3.  

Maria informerede om følgende:  

Vi har efter corona-nedlukningstiden modtaget opsigelse på 5 bokse. Det har så givet os lejlighed til at 

få gennemgået hele ventelisten, som har eksisteret i nogle år efterhånden. Alle kontaktes, ligesom vi 

vil annoncere med ledige bokse. I første omgang bliver Duffy flyttet til en boks på staldgangen – 

boksen i laden har altid være ment som en midlertidig / ekstra boks. Planen er også, vi skal have en ny 

elevhest, så umiddelbart er det 2-3 bokse (primært pony), der er ledig. Hvis der skal hest ind, så sker 

der en intern flytning. Nærmere følger.  

 

Partlisten er / vil blive gennemgået, og der tages kontakt til potentielle interesserede.  

 

Der er udsendt mail til alle medlemmer om undervisning i ugerne 27 og 28 – uden beregning – som 

ring og rid. Nanna arbejder tillige i ugerne 27 og 28.  

 

Sommerferievagtplanen er hængt op - dejligt, alle har været så hurtige til at udfylde. Nanna er tilbage i 

stalden igen den 3. august 2020.  

 

Der har med succes været afholdt en pudsedag – stor tilmelding og en rigtig hyggelig dag. Godt 

initiativ – tak til Ditte og Pia C. 

 



Der er indkaldt til ponydag – Rikke F. er primus motor. Der er fuldt hus – interessen har været 

overvældende. Aldersgruppen er 8-12 år. Der er tilmeldt 16 piger – og der er flere, der har vist 

interesse / er på venteliste i tilfælde af frafald. 

 

Bent Ole informerede om, der er blevet sprøjtet folde, og de involverede heste/ponyer er flyttet på 

folde langs Hældagervej. Vi har mange af de giftige gule blomster på foldene specielt langs ridestien. 

Alle opfordres til at få taget blomsterne op – alternativt kan de sprøjtes, men så er folden ikke brugbar i 

en kortere periode – og vi har ikke anden fold, der kan tilbydes. 

 

 

Ad. 4. 

Hesteudvalget: 

Vi leder efter ny elevpony – måske to. Nærmere info følger. 

 

 

Ad. 5. 

Sponsorudvalget: 

Vi har fået et sponsorat på kr. 10.000,00 fra Ensero til brug for afholdelse af stævne. Vi håber, der kan 

afholdes stævne senere på året.  

 

Der bliver hele tiden fulgt op på nye sponsorer og samarbejdspartnere. 

 

 

Ad. 6. 

Stævneudvalget:  

Skal have holdt møde – der er forslag om, tidligere stævnedato rykkes en uge. Nærmere info følger. 

 

 

Ad. 7. 

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling den 30. juni 2020. 

 

 

Ad. 8. 

Helle fremlagde kontoudtog, der blev gennemgået og drøftet. Økonomien ser heldigvis fornuftig ud 

corona taget i betragtning. 

  

 

Ad. 8. 

Dato for næste bestyrelsesmøde bliver aftalt efter ordinær generalforsamling har været afholdt den 30. 

juni 2020. 

 

 

Ad. 9. 

Rottemanden har været på besøg igen – der har ikke været rotter i fælderne – og vi har selv indkøbt 

yderligere fælder. Allan og Lone har taget den store tjans at gøre foderrummet, de hvide kasser, hylder 

m.m. helt rent. Der er indkøbt en lille kost med fejeblad – brug den og fej op efter dig i foderrummet, 

på fodervognen, så vi ikke unødigt fodrer rotter.  

 

Bent Ole informerede om, vi har haft et stort vandforbrug i maj måned. Vi følger op på, hvad det evt. 

kan skyldes – altså udover dejligt sommervejr, der har nødvendiggjort vanding af baner m.m. - og set i 

forhold til sidste år. Bent Ole foretager aflæsning en gang i uge, for at følge forbruget. Bent Ole vil 

undersøge, om vi evt. kan få tilskud til vand. Nærmere info følger. 



 

Maria sørger for at aftale tid med forstanderen på B&U, så vi kan få forhandlet/drøftet ny lejekontrakt 

– den gamle udløber den 31.12.2020. 

 

 

 

*** 

 

 

Mødet hævet i god ro og orden.  


