
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelsen 
 

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

Næstformand Carsten H. Larsen 26 20 81 54 chl@lim-tech.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 

 Tommy Sørensen 72 58 35 77 tommy@mail1.stofanet.dk 

 Lars Dahl Johansen 24 27 84 57 ladjo@privat.dk 

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

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

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  

Belinda 25 75 35 79  

 

Undervisere: 

Maria 28 29 84 02  

Amalie 22 37 77 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bos@123dk.dk


 

Referat bestyrelsesmøde den 21. august 2018 

 

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. Opfølgning Ridelejr uge 31, 2018.  

8. Arbejdsdag den 1. september 2018.  

9. Stævnet den 8. og 9. september 2018.  

10. Status LED-belysning. 

11. Tag, foder, mødding. 

12. Økonomi. 

13. Hjemmesiden – status. 

14. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

15. Eventuelt. 

a. Forespørgsel fra Pia (Archibald/Jessie) - udkøring af grus på gangstier til foldene 

A4/Gule. 

 

 

 

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

Fraværende: Carsten. 

 

 

 

Ad. 1.  

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

Ad. 2.  

Annemette blev valgt. 

 

Ad. 3.  

Maria informerede om, at Mover gennem en periode har været halt og stadig er det, dyrlæge er bestilt, 

måske det er ved at være tid til pension. Snøvsen er måske også ved at være pensionsklar. Der er købt 

2 nye elevponyer. 

 

Der er blevet presset halm – vi har fået leveret 90 stk. – i stedet for 300 baller, er der blevet lavet 345 

(de er så lidt mindre i størrelse). Umiddelbart er vi dermed sikret halm indtil næste høstsæson, men 

spar alligevel og vis respekt. Vi håber så bare, det er en god kvalitet, så vi ikke skal kassere hele baller 

som sidst. 

 

Wrap er vi på udkig efter – vi har ikke helt nok til næste sæson. Bent Ole undersøger markedet. 

 

Ad. 4. 

Hesteudvalg – se pkt. 3. 

 

Ad. 5. 

Sponsorudvalg, intet nyt.  

 



Det nye spring er kommet godt i brug Bent Ole har fået ryddet fint op inde i rummet med spring – 

der opfordres til, at alle sørger for at hjælpe med at passe på de nye spring og holde rummet pænt 

ryddet op, så vi kan have glæde af det i mange år. 

 

Ad. 6. 

Stævneudvalg, har haft møde for at forberede stævnet her den 8. og 9. september 2018.  

 

Arbejdsopgaver er uddelegeret blandt stævneudvalgsmedlemmerne. Som noget nyt skal tilmelding 

foregå til underviserne. Vi har erfaring med, at hjemmesiden bryder sammen, da alle venter til sidste 

dag med tilmelding. Opkrævning til stævnet sker herefter automatisk pr. 01.09.2018, for dem, der har 

tilmeldt sig stævnet. Tilmeldingen er bindende, så bliver man forhindret, så skal betaling alligevel ske.  

  

Ad. 7. 

Helle B. oplyste, at ridelejren i uge 31 gik super fint. Ridelejren blev planlagt af Mette B., Amalie og 

Pernille – og som ekstra hjælpere kom Julie V., Rikke og Karoline N. Det var nogle super veloplagte 

piger, der mødte ind – 17 stk. i alt. Der var et rigtigt godt sammenhold blandt pigerne. Som noget nyt, 

foregik overnatningen i Skolehjemmets gymnastiksal – det gav lidt udfordringer, da der er lysfølere på, 

så første nat var det meget lyst. Heldigvis var der nogle friske forældre, der hjalp til med at løse 

problemet – tusind tak for det.  

 

Det har givet et godt sammehold, at alle sov det samme sted, så måske der skal indkøbes et partytelt til 

brug for overnatning fremadrettet ved ridelejre – der afholdes et evalueringsmøde. Helle B. er 

tovholder herpå. 

  

Ad. 8. 

Arbejdsdag den 1. september 2018 med efterfølgende sommerfest. På programmet står blandt andet 

generel oprydning. Der skal ryddes buske, slås græs omkring ridebanen. Alle bokse skal gennemgås, 

krybber, spænde bolte m.m.  Arbejdsopgaverne er klar til dagen. Husk sommerfest som afslutning på 

dagen. 

 

Ad. 9. 

Se pkt. 6. 

 

Ad. 10. 

Allan – og Bent Ole – arbejder fortsat på sagen med LED-belysning, der desværre ikke var leveret, så 

de kunne sættes op i forbindelse med det nye tag. Men det sker her efterfølgende. Samtidig vil Bent 

Ole gennemgå og undersøge vand dyserne, så der vandes ens i ridehallen. 

 

Der gives besked, når de går i gang med arbejdet, der vil blive udført i løbet af dagstimerne, så det ikke 

berører undervisning. Allan følger op. 

 

Ad. 11. 

Bent Ole kunne oplyse, at det nye tag nu er færdigt. Det har vi vist alle bemærket og beundret – dejligt, 

det ikke regner ind, og at vi ikke behøver være nervøse for, at taget falder ned om ørerne på os Der 

er kommet mindre tagrender og nedløbsrør på – vi ser tiden an, om det giver problemer med vand.  

 

Bent Ole er tovholder på, at der igen opsættes tag over den lille røde traktor. 

 

Med hensyn til møddingen har Bent Ole været i gang med at sætte den væg op, som blev påtalt i 

forbindelse med besøg fra myndighederne. Der bliver også sat en rist i på møddingen, hvilket Bent Ole 

får klaret inden efteråret for alvor sætter ind. Bent Ole oplyste endvidere, at møddingen køres en ekstra 

gang her i efteråret.  



 

Den grønne traktor skal til eftersyn, dette planlægges således, der er kørt mødding og wrap ind inden. 

Nærmere følger. 

 

Maria sørger for fornyelse af kontrakt for vrinsk. 

 

Ad. 12. 

Helle M. gennemgik kontooversigt – økonomien kunne ikke gennemgås, da Carsten var fraværende. 

 

Ad. 13.  

Allan oplyste, at det meste er ved at være opdateret på den nye hjemmeside. Der mangler billeder og 

beskrivelse af heste. Allan har uddelegeret opgaven og følger op. 

 

Med hensyn til stævneopdateringer på FaceBook, har Liva meddelt, at hun gerne vil sørger herfor – tak 

for det  

 

Ad. 14. 

Dato for næste bestyrelsesmøde er den 18. september 2018 kl. 19.00.  

 

Opstaldermøde afholdes den 30. oktober 2018 kl. 20.00 – der indkaldes hertil.  

 

Ad. 15. 

Vaskemaskinen er gået i stykker. Der bliver indkøbt ny - Tommy/Lars undersøger nærmere.  

 

Trådløse mikrofoner er planlagt indkøbt til undervisningen. Lars sørger herfor, ligesom Lars sørger 

for, at højttalere/lyd sættes til igen. 

 

Romeos sadel er til reparation – brugtmarkedet undersøges i forhold til lædersadler – udstyr tjekkes 

igennem. Maria er tovholder sammen med Anja/Belinda. 

 

Tiana har fået ny part, nemlig Kathrine Kramer, tillykke 

 

Bestyrelsen har modtaget forespørgsel fra Pia (Archibald/Jessie) om, hvorvidt det kan være muligt at 

få kørt grus på gangstien ved folden Gule/A4. Det er besluttet, at Bent Ole sørger for hjemkøb af grus, 

og så er det planen, at der køres lidt grus på gangstierne ved foldene langs stalden/ridehallen, såfremt 

det ønskes. Dog bedes dem, der har foldene, selv være behjælpelig hermed. Nærmere aftales med Bent 

Ole.  

 

*** 

 

 

Mødet hævet i god ro og orden.  


