
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

Belinda 25 75 35 79  

 

Undervisere: 

Maria 28 29 84 02  

Amalie 22 37 77 47  
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Referat bestyrelsesmøde den 25. juni 2019 

 

 

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. Økonomi. 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

9. Eventuelt. 

 

 

 

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

Fraværende: Bent Ole. 

 

 

Ad. 1.  

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. maj 2019. 

 

Ad. 2.  

Lars blev valgt. 

 

Ad. 3.  

Maria informerede om følgende:  

 

Vores egne folde gav 68 baller wrap, der nu er pakket – fremadrettet Maskinstation der pakker og 

kører wrap. 

 

Vi har fået 32 baller wrap leveret – meget tørt. De meget våde wrap er vi snart færdige med, så 

begynder vi på de 32 leverede baller og til sidst bruger vi vores egen wrap. Der bestilles nok senere 32 

baller wrap mere. Så skulle vi gerne være garderet indtil foråret 2020. 

 

Ormeprøver er taget – alle heste, der skal behandles, sker snarest. Opkrævning sker automatisk. 

 

Staldpersonalet laver køreklar plan for elevhestene her i sommerferien. 

 

Der er kommet ny privat pony, Chaplin – tillykke til Camille. 

 

Ad. 4. 

Den nye elevpony, Fozcka skal i gang på elevholdene efter sommerferien. Alle elevheste bliver 

vaccineret og får ordnet tænder først i næste uge.  

 

Alt udstyr til elevhestene gennemgås og sendes til evt. reparation. 

 

Udstyr skal købes til Fozcka. 

 

Julie har opsagt part på Rockey – ny part findes efter sommerferien. 

 



Tiana trækkes ud af part om søndagen, da Tiana går rigtig meget på elevholdene. 

 

Ad. 5. 

Bent Ole er bindeled til sponsorudvalget. Der er p.t. ikke nyt på den front. 

 

Ad. 6. 

Forårsstævnet med 1.del klubmester har været afholdt med succes. Vi havde mange tilmeldinger på 

såvel elevdagen som privatdagen – og med flotte resultater. Vejret var med os, og der var godt salg i 

madboden. To rigtig hyggelige dage med mange fremmødte tilskuere. Tak for opbakningen. 

 

Ad. 7. 

Helle fremlagde kontoudtog, der blev gennemgået og drøftet. 

 

Ad. 8 

Dato for næste Bestyrelsesmøde er den 13. august 2019, kl. 19.00. 

 

Ad. 9. 

Bent Ole får ordnet toilettet mod vandspiltorvet her i juli måned med nyt gulv, glasvæv på væggene 

samt males m.m. 

 

Der er p.t. 12 tilmeldinger til ridelejr, heraf 4 udefra. 

 

Som drøftet på opstaldermødet den 30. april 2019 har vi nu i Bestyrelsen vendt spørgsmålet om 

cykelparkering. Ulemperne med cykelparkering ved mødding/wrap/nye udendørs ridebane er, at det er 

en arbejdsplads/køreplads for såvel traktor, biler med trailere, heste m.m. Der er derfor enighed om, at 

cykelparkering  alene sker i gården, hvor der er stativ til cykler. Der parkeres således ikke cykler ved 

møddingen, ved wrappen, ved den nye udendørs bane eller andre steder i øvrigt. 

 

Det er bemærket, at der er ved at brede sig en trend med at parkere bilen ved den nye udendørs 

ridebane. Det kan i perioder være en udfordring at finde parkeringspladser i gården, det ved vi, men 

som udgangspunkt foretages al parkering med bil ligeledes alene i gården. Igen fordi det er en 

arbejdsplads, og pladsen skal være tom, så blandt andet dem, der har trailere stående ved den nye 

udendørs bane, kan komme af sted/parkere trailerne, når der er brug for det, ligesom det altid skal være 

muligt at komme forbi med hest, traktor eller andre maskiner. Pladsen bruges således som 

udgangspunkt alene til trailerplads og opbevaring af wrap, af- og pålæsning af trailer/hest/personer 

samt kort parkering i forbindelse med ud-/indluk fra fold. Der bliver sat skilt op. I hverdagene er 

Belinda og Joy  undtaget, ligesom det ved stævner kan være nødvendigt, at bruge pladsen til parkering. 

 

En opfordring - HUSK at lukke/låse af efter jer. Flere gange på det sidste er det desværre oplevet, at 

alle døre og vinduer står åbne og lyset er tændt. 

 

 

*** 

 

 

Mødet hævet i god ro og orden.  


