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EMNE BESLUTNING

GODKENDELSE AF REFERAT FOREGÅENDE 
MØDE Godkendt - Pia uploader til klubmodul

2 NÆSTE BESTYRELSESMØDE Fastsættelse af dato/tid/sted 19/6 kl. 19.00 hos Christina

3 ØKONOMI Forsikringer

Charlotte og Anne Mette undersøger, om der er en pensionær, 
der vil påtage sig at undersøge forsikringer, herunder bl.a. til 
trailer med henblik på et Falck abonnement.                                        
Regnskab og balance blev gennemgået, og vi ligger på niveau 
som sidste år.                                                                                                                      
Revisor har sendt en regning, der er højere end aftalt. Vi er i 
dialog med ham vedr. dette.                                                                                        
Charlotte sørger for kreditkort til mobile pay. Havde forventet at 
bruge kortet til stævnet i weekenden - vi forventer, det er på 
plads til næste stævne.

4 VEDLIGEHOLD Tilbud ridehusbarriere                                                                                                                       
Kornsilo ændres til træpillesilo?

Vi gennemgik indkomne tilbud, og Britt går videre med yderligere 
undersøgelser og forespørgsler på bl.a muligheden for at bruge 
plast i stedet for træ. Det er en stor investering, men alle er enige 
om, at det er bedre med en langsigtet løsning, der kan holde de 
næste 20 år, fremfor at vi skal investere i dette igen om 5 år. 
Indenfor de næste 14 dage beslutter vi nøjagtigt hvem, og 
hvordan opgaven skal løses.                                                                     
Britt undersøger muligheden for brug af kornsilo til træpillesilo på 
længere sigt. 

5 PERSONALE

Vi leder efter medarbejder til staldvagt til 2 ud af 3 weekender. 
Kvaliteten af mugningen er blevet meget bedre - ros til 
personalet. Alle træpiller bliver nu opløst.     I en prøveperiode på 
1 måned vurderer personalet selv, hvornår der gives træpiller.                                                                         
Charlotte skal tale med personalet om mere specifik udførelse af 
diverse arbejdsopgaver.                                                                                                                 
Vi må pointere IGEN, at der IKKE må være hunde i ridehuset               

6 RIDESKOLEN                                                             
Elevcupstævne

Vi drøfter handicaphold på næste bestyrelsesmøde.                                   
Der blev informeret om usportslig opførsel fra Vallensbæk 
Rideskole, og derfor har HØRS valgt at trække sig fra Rideskole 
Cuppen. Vi har klaget til DRF.

7 STALDE OG BANER
Enefolde                                                     
Tilbud træpiller                                                
Wrap/hø kvalitet

Det besluttedes, at Charlotte og personalet fordeler folde.     
Som forventet falder wrapprisen igen, og dette medfører, at den 
ekstra wrap-betaling på 200,- kr bortfalder. Boksprisen stiger 
samtidig med 50,- kr pr md, så vi falder pr. 1/7 med kr. 150,- pr. 
mdr.

8 STÆVNER

Der mangler hjælpere til stævnerne, både op til og under, og vi 
opfordrer til, at man melder sig til stævneudvalget- i særdeleshed 
personer, eller forældre til personer, der starter stævner på 
HØRS!

9 APV

Intet nyt

10 BOKSE/VENTELISTE

Intet nyt

11 KOMMUNIKATION  PÅ HØRS Bestyrelsen bakker op om et pensionærmøde for at drøfte 
kommunikationen på HØRS

12 UNDERVISNING Online booking Christina undersøger yderligere og er parat med en løsning til 
næste møde

13 EVT. Charlottes arbejdsopgaver Udskudt til næste møde 

14

15

16

17

REFERAT HØRS BESTYRELSESMØDE DEN 7. MAJ 2019 HOS CHRISTINA DAHL

TILSTEDE: CHRISTINA, BRITT, METTE, PIA,  ANNE METTE, JANNIE OG CHARLOTTE
FRAVÆRENDE: BENTE

REFERENT: JANNIE
ORDSTYRER: CHRISTINA


