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EMNE BESLUTNING

GODKENDELSE AF REFERAT FOREGÅENDE 
MØDE Godkendt - Pia uploader til klubmodul

2 NÆSTE BESTYRELSESMØDE Fastsættelse af dato/tid/sted 21/8 kl. 19.00 hos Christina

3 ØKONOMI Forsikringer
Den nuværende forsikring på trailer overholder lovgivningen. 
Bente overtager ansvaret for forsikring og undersøger yderligere 
vedr. Falck abonnement for trailer.

4 VEDLIGEHOLD Ridehusbarriere 

Der er foretaget yderligere tekniske undersøgelser vedr. 
ridehusbarrieren, der desværre har vist, at udbedring af barrieren 
er en større opgave end først antaget, og det er derfor blevet 
besluttet at vente til næste år, så det kan undersøges nærmere. 
For nu foretager vi løbende reparationer efter behov. Den 
tidligere trufne beslutning er således omgjort.                                                       
Anne Mette har samlet en gruppe rideskolepiger, der gerne vil 
hjælpe med at male hegn m.m. Anne Mette superviserer.

5 PERSONALE                                                                             
Daglig leders arbejdsopgaver/forventninger

Da der er nogle udfordringer med Klubmodul,  vil vi kortlægge de 
eksakte problemer og bede om møde med Klubmodul. Bente 
undersøger i andre klubber, der har klubmodul, om der er 
tilsvarende problemer                                                                                                                                 
Vi er blevet enige om en ny fordeling af daglig leders 
arbejdsopgaver.

6 RIDESKOLEN Handicaphold Vi ser på 25 års reglen igen, og DSIHR tager også kontakt til 
kommunen vedr. dette.

7 STALDE OG BANER Udendørs dressurbane                                                                           
Græsfolde

Vi arbejder i øjeblikket på at få udjævnet kanten rundt om 
dressurbanen, så det nederste bræt kommer fri igen.                                 
Når det bliver nødvendigt, udarbejder Britt og Bente en 
turnusordning for mugning af græsfolde.                                                                                          
Det aftales, at alle døre i sort stald skal være lukket om natten.

8 STÆVNER                                                                    
Distriktstævne på HØRS Vi arbejder på at stable et distriktstævne på benene i 2020

9 BOKSE/VENTELISTE Der er stadig mange på venteliste.

10 Rundt om HØRS Udsat til næste bestyrelsesmøde

11 EVT. Bestyrelsen mødes med DSIHR efter sommerferien, da der er 
nye medlemmer både i DSIHR og Hørs bestyrelse.
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REFERAT HØRS BESTYRELSESMØDE DEN 19. JUNI 2019 HOS CHRISTINA DAHL

TILSTEDE: CHRISTINA, BRITT, METTE, PIA,  ANNE METTE, JANNIE OG BENTE
REFERENT: JANNIE
ORDSTYRER: CHRISTINA


