
REFERAT HØRS BESTYRELSESMØDE 30.MAJ 2018 KL 19:00 I RYTTERSTUEN PÅ HØRS

ORDSTYRER: Charlotte
REFERENT: Britt
TILSTEDE: Pia, Sisse, Jeanne, Charlotte, Mette, Britt
FRAVÆRENDE: Christina

PUNKT EMNE BESLUTNING/ANSVAR

GODKENDELSE AF REFERAT FOREGÅENDE 
MØDE

Godkendt. Pia og Britt uploader til Klub Modul

1 ØKONOMI Status økonomi, ansvar forsikringer, tilskud 
fra kommunen 

Der er kommet ny konteringsplan og der er er ved at være styr på 
voksenmedlemmer kontra juniorer, så dette burde ikke blive et 
problem i forhold til vores tilskud for 2018. Mette taler med Kristine 
(Sussie) om medlemskabet for evt at få hende til at ændre dette. 
Sisse søger tilskud for 2019 . Lene har sagt ja til fortsat at tage 
ansvar for Hørs forsikringer fremover. Pia tjekker op på manglende 
betaling fra DRF GO for August og September 2017.

2 VEDLIGEHOLD Ændring af regler vedr arbejdsdag, 
engagement/aktivering af medlemmer

Behandling udsat 4 mdr i henhold til anmodning fra Sisse. 
Partkontrakter skal ændres så de også fremover har pligt til at 
deltage i arbejdsdag

3 PERSONALE Personaleønsker - konklusion Charlotte og Christina afholder MUS samtaler og det er et punkt 
igen på næste bestyrelsesmøde. Fremover skal personalet have 
mulighed for at deltage den første halve time i nogle 
bestyrelsesmøder. Dette planlægges nærmere på næste 
bestyrelsesmøde.

4 RIDESKOLEN Status forhold mellem voksen/junior 
medlemmer, Philip Kjær (Pinsetur)

Se under økonomi vedr. status for medlemmer. Lone skal altid 
indhentes tilladelse up-front, hvis Pinsturen skal krydse Kjær’s 
grund.

5 STALDE OG BANER Orientering om udskiftning til ny 
ridehusbund planlagt til 5/6-18

Vi har fået vores nye bund i ridehuset etableret og alt er gået glat.

7 STÆVNER Cafe og Stævneudvalg - hvad skal der ske 
fremover, koordinationsmøde 19/6 for 
distrikt 2

Sisse laver oplæg om ønskede aktiviteter til opslagstavle, da Britt 
og Pia ønsker at trække sig fra henholdsvis cafe og stævneudvalg. 
Vi deltager ikke i koordinationsmøde 19/6 for distrikt 2

8 APV

9 BOKSE/VENTELISTE Mette har overtaget ansvaret for dette.
10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE Afholdes 21/6 i Rytterstuen.

11 VALG AF REVISOR Indhentning af 3 tilbud Charlotte indhenter tilbud i efteråret.

12 VEDTÆGTSÆNSDRINGER Udsat til næste møde sammen med opdatering af vores regelsæt.

13 UDTRÆDEN AF 2 
BESTYRELSESMEDLEMMER

Charlotte melder ud at Silke og Jens har trukket sig fra bestyrelsen 
grundet manglende mandat!

14 FOLEHAVEREGLER Bilag godkendt Charlotte sørger for at Folehavegård får det opdaterede regelsæt
15 SPRINGTIDER CARINA Ikke længere aktuelt grundet afvikling af Hørs stævne springhold

16 OFFENTLIG KOMMUNIKATION Retningslinjer for dette Brug ikke vi-form i den offentlige kommunikation
17 HJÆLP FRA PENSIONÆR Jeanette Dencker (WEB) Charlotte taler med Jeanette om at overtage web-ansvar og ansvar 

for trailerudlejning
18 HØRS BESTYRELSESOPGAVER Oplæg fra Sisse Udsat til næste bestyrelsesmøde

19 DIF’S FORENINGSPULJE Lone søger støtte/tilskud fra ELSASS i stedet for.

20 EVT Afvikling af Hørs Stævne Springhold Det blev besluttet at afvikle Hørs Stævne Springhold. Sisse laver 
udkast til plan for denne afvikling, sender til godkendelse pr email 
og melder derefter beslutningen ud til alle medlemmer via 
opslagstavle.

20-2 EVT Samarbejdsvanskeligheder med pensionær Vi har gennem en periode haft samarbejdsvanskeligheder med en 
pensionær. Sisse kontakter DRF for vejledning, laver oplæg i 
henhold til vejledningen og sender derefter oplæg til godkendelse til 
resten af bestyrelsen og sætter processen i gang.


