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Referat HØRS bestyrelsesmøde - 29. juni 2016 
Deltagere: Jeanne, Lene, Christina, Mette, Charlotte, Pia (ref.) 
 
Personale 
Vi er i gang med at finde erstatning for Emma, der stopper for at starte på uddannelse.  
 
Charlotte drøfter brug af maskinerne med personalet, da det er hensigtsmæssigt, at maskinerne i højere 
grad benyttes til de daglige opgaver. Der indkøbes regnslag til personalet, så brønde kan blive renset 
omgående under styrtregn.  
 
Den udarbejdede ”evighedskalender” for vedligeholdelsesopgaver bruges til at synliggøre arbejdsopgaverne 
over for personalet, men derudover er der hver uge en ad hoc opgaveliste. For denne vedtog vi, at Charlotte 
iværksætter en fast opfølgningsprocedure med et system, hvor personalet markerer på papir, når de har 
udført en given opgave – så ingen opgaver falder mellem to stole.   
 
Beredskabsplan  
Vi besluttede, at der skal udarbejdes en beredskabsplan for krisesituationer bl.a. ved oversvømmelser, 
sygdom og dødsfald blandt heste mv. Charlotte påbegynder den.  
 
Foder 
Vi skriver i nyhedsbrevet om de nye fodermuligheder med Pavo mod merbetaling på kr. 300. Man skal selv 
blande, medmindre der er, der skifter over.    
 
Telefonregning 
Grunden til den høje telefonregning i 2015 undersøges nærmere. Lene og Charlotte.  
 
Stævner 
Vi melder ud i nyhedsbrevet, at der mangler opbakning fra en bredere kreds til stævnerne – både til at stå på 
banerne, til at hjælpe i cafeen m.v. Det handler om indtjening, men også om, at HØRS skal være et sjovt og 
rart sted at være, og det er stævnerne med til at sikre. Ryttere over 12 år, der stiller op, kan ikke slippe med 
en kage, men skal lave arbejde svarende til min. 2 timer (fra listen).  
 
Præmier: Vi har brug for flere præmier til stævnerne. Skrives ud i nyhedsbrevet. Charlotte og Mette arbejder 
videre med det.   
 
Vi finder den gamle liste frem over ting, som skal gøres forud for hvert stævne. Hvis den er forsvundet, laves 
en ny. Charlotte følger i ugerne før stævnerne op på dette. Alle i bestyrelsen melder sig ind i 
stævneudvalgets Facebook gruppe, så evt. udestående opgaver kan fordeles. Listen over opgaver, man kan 
tage sig af forud for stævnet, udvides med forskellige praktiske opgaver fx græsslåning.  
 
Ansvarsfordeling i bestyrelsen og daglig leder 
Charlotte har lavet oversigt over sine faste arbejdsopgaver, som fungerer som en arbejdsbeskrivelse for den 
daglige leder. I perioder med for meget arbejde, melder Charlotte ud til bestyrelsen, som vil springe til.  
 
HØRS og forældreopbakning 
Generelt enighed i bestyrelsen om, at egen hest/pony for børn kræver stor forældreopbakning. Forud for at 
de flytter deres hest/pony ind på HØRS, er ”nye” forældre med egen hest/pony altid blevet – og vil også 
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fremover – blive orienteret, om at HØRS kræver deres tilstedeværelse og involvering af sikkerhedsmæssige 
årsager.  
 
Åbent hus 
Vi skruer ned for ambitionsniveauet fremover.  
 
Undervisere 
Charlotte opdaterer listen på hjemmesiden over godkendte undervisere til privatryttere på HØRS. Det er et 
krav for at være underviser, at man står på hjemmesiden.  
 
Kontrakter 
Alle kontrakter lægges ind i klubmodul i bestyrelsesdelen. Charlotte har bolden.  
 
Folehavegaard og skovfolde 
Aftale om ridehuskort: Vi laver en beskrivelse af, hvordan Folehavegaard rytterne må bruge ridehuset. 
Charlotte og Lene udformer den og leverer den til Folehavegaard.  
 
Lene sørger for. at kontrakt kommer på plads omkring skovfoldene.  
 
Lydanlæg 
Vi opgraderer det anlæg, vi allerede har, da et nyt er alt for dyrt. Ledninger kører vi over jord, og der 
indkøbes nye højtalere. Jan (Mette) hjælper med at trække ledninger. Lene og Jeanne er ansvarlige.  
 
Sommerplan 
Lone har ansvar for sommerfoldene for skolehestene. Emma og Emilie er ansvarlige for at tilse dem 
 
Vikarer ok – men det skal synliggøres, hvem det er hen over sommeren.  
 
Personaleansvar-vagt er fordelt mellem Charlotte og Christina 
 
Fyrrum 
Malingen flyttes væk fra fyret i fyrrummet.  
 
Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag 10/8 kl. 19 hos Christina.  


