
REFERAT HØRS BESTYRELSESMØDE 16.AUGUST 2018 KL 19.00 HOS SISSE LANGKILDE 

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

PUNKT EMNE BESLUTNING/ANSVAR

1 GODKENDELSE AF REFERAT FOREGÅENDE 
MØDE

Godkendt. Pia uploader til Klub Modul

2 NÆSTE BESTYRELSESMØDE Fastsættelse af dato/tid/sted 11.september 2018 kl 18:30 i Rytterstuen på HØRS

3 ØKONOMI Budget realiseret/likviditetsbudget                                              
Ny investering i saltspreder og Pixio                                          
Køb af oprul til udendørs vandslange ved 
vaskeplads                                                          

Likviditetsbudgettet for 2018 er nu på plads.                       
Bestyrelsen har godkendt køb af en Ecogrip saltspreder, som 
Charlotte indkøber. Beslutning om investeringen i et Pixio 
videosystem til træningsoptagelser er udsat til November 2018.                                                                       
Indkøb af oprul til udendørs vandslange er godkendt. Britt tager sig 
af indkøb af denne.                                       

4 VEDLIGEHOLD Alle pensionære skal lave 
vedligeholdelsesopgaver på Hørs               
Fuldpas/ Medpas (opfølgning fra 21/6)                                                   
Rotunde hegn og stolper indhente tilbud/ info                                                                                 

Da der mangler opbakning til vedligeholdelsesopgaver på Hørs blev 
det besluttet at afholde et pensionærmøde 27/9-2018 for at finde en 
løsning på dette. Sisse laver oplæg til mødet og udarbejder forslag 
til den opgaveløsning der bl.a. skal fremlægges, sammen med 
Charlotte og Britt                                                                                               
Charlotte og Britt havde indhentet tilbud på renovering af rotunden 
inkl arbejdskraft og på renovering kun med materialekøb. På 
baggrund af disse tilbud, blev det besluttet at forsøge at få en 
frivillig arbejdsgruppe dannet til renoveringen og kun at foretage 
materialekøbet. Britt sørger for opslag og koordinering af dette.

5 PERSONALE Update generelt                                              
Lones jubilæum                         
Personaledeltagelse ved bestyrelsesmøder 
(Opfølgning fra 21/6)

Jacklin er stoppet og vi har ansat Alexandra i stedet. Alexandra har 
tidligere arbejdet for Holte rideklub. Der bliver afholdt reception for 
Lone 2/9. Mette og Pia køber ind til arrangementet, Charlotte for 
invitation og Sisse for indkøb af gave, Britt for indpakning af gave. 
Personalet kan deltage den første halve time i næste 
bestyrelsesmøde 11/9. Ønsker man at deltage skal der tilmeldes 
up-front til Sisse.

6 RIDESKOLEN Update Ridelejr og sommersjov og rideskoleheste. Det er gået rigtig godt med både de afholdte ridelejre og 
sommersjov. Lone har gjort et fantastisk arbejde og der har været 
god opbakning fra hjælpere. Overskud fra ridelejre er 115.000,- og 
sommersjov 27.000,-. Hørs har efterfølgende fået 12 nye 
tilmeldinger til rideskolen. Næste rideskolelejr afholdes i uge 42.

7 STALDE OG BANER Opbevaring af hø                                     
Evaluering af wrapafmåling                                       
Mugning af folde 

Vi har brug for bedre og mere opbevaringsplads bl.a. til hø. Jeanne 
undersøger med DSIHR om vi kan få lov at etablere skur eller 
halvtag i forbindelse med udeboksene. Den tørre, varme sommer 
har forårsaget stor mangel på wrap og hø, og det er steget 
voldsomt i pris. En midlertidig prisstigning på boksleje blev 
diskuteret på baggrund af den øgede udgift. Charlotte har desuden 
talt med Folehavegård om at låne foldplads til opbevaring af et 
større indkøb af wrap, da alle hamstrer hø og wrap og vi gerne vil 
forsøge at sikre Hørs har nok.                                             
Evaluering af testperioden med wrapafvejning har givet følgende 
resultat: wrapforbrug 20% mindre, besparelse på mødding 18%, det 
er hurtigere at muge. Vi fortsætter uden wrapafvejning, men vil 
jævnligt lave testperioder. Grundet den store mangel kan vi ikke 
bruge mere end beregnet.                                                      
Mugning af folde vil blive taget op på det kommende 
pensionærmøde.

8 STÆVNER Nyt udvalgs set-up, planlagte stævner for 2019 Dette emne er udskudt til næste bestyrelsesmøde.
9 APV

10 BOKSE/VENTELISTE Update Vi har pr 1/9-2018 kun 1 ledig boks
11 ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLER Opdatering af HØRS ordens- og sikkerhedsregler Britt laver oplæg til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

12 HØRS BESTYRELSESOPGAVER Oplæg fra Sisse Sisse har lavet en beregning på de arbejdsopgaver bestyrelsen 
varetager i henhold til de enkelte bestyrelsesmedlemmers 
tilbagemelding og arbejder videre med dette.

13 LEJE AF TRAILER Opdatering af lejereglerne Udsat til næste møde
14 KOMMUNIKATION Pensionærdeltagelse i bestyrelsesmøder 

(Opfølgning fra 21/6)
Pensionære kan deltage den første halve time i næste 
bestyrelsesmøde 11/9. Ønsker man at deltage skal der tilmeldes 
up-front til Sisse. Charlotte sender invitation ud 14 dage før.

21 EVT Sekretærposten i bestyrelsen. Da Britt har overtaget personaleansvaret i stedet for Christina og 
deltager i vedligehold og stævnekoordinering også ønsker hun ikke 
længere at bestride posten som sekretær. Sisse overtager i stedet 
denne post fremadrettet.


