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EMNE BESLUTNING

GODKENDELSE AF REFERAT FOREGÅENDE 
MØDE Godkendt - Pia uploader til klubmodul

2 NÆSTE BESTYRELSESMØDE Fastsættelse af dato/tid/sted Onsdag den 2. oktober 2019  kl. 19.00 hos Christina

3 ØKONOMI Tilskud                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Procedure vedr. restancer

Sisse orienterede om DSIHR´s møde i kommunen vedrørende 
ansøgning om lån til taget i ridehuset. Vi afventer yderligere fra 
DSIHR.                                                                      Kommunen 
kigger pt. på vores lokaletilskud.                           Ny 
rykkerprocedure blev diskuteret og godkendt. Charlotte sender 
mail ud til alle medlemmer.

4 VEDLIGEHOLD

Sprinkleranlæg/traktor/træpillesilo. Nuværende 
løsning/langsigtet actionsplan.                         
Vej langs ridehus/grøft. Tilbud fra Skoglund. 
Vores jordfolde til vinter.

Vi har undersøgt sprinkleranlæg til den udendørs dressurbane, 
men vi kan ikke få tilladelse til at blive tilsluttet vandværksvandet.                                               
Vi igangsætter en undersøgelse vedr. træpillesilo.                     
Tilbud fra Skoglund udsat til næste møde.

5 PERSONALE

6 RIDESKOLEN Calle er til salg, og der er interesserede købere. Vi ser på ny 
rideskolehest.

7 STALDE OG BANER Skimmelsvamp i gul stald.                       
Hegn/baner

Vi tager problemet med skimmelsvamp op med DSIHR.            
Punkt hegn/baner udskydes til næste møde.

8 STÆVNER Anne Mette informerede om, at Hørs har fået stor ros for 
sløjfestævnet afholdt den 25/8 fra de andre klubber.

9 BOKSE/VENTELISTE

                                                                               
Information til nye pensionærer på Hørs. 
Opfølgning på nuværende pensionærer iht 
boksleje + tillæg til boksleje. Konsekvens ved 
manglende overholdelse.                                
Der er pt. en længere venteliste.

Vi vil gerne minde alle om at overholde generelle retningslinier, 
herunder udføre opgaverne i tillægget til bokskontrakt, som alle 
pensionærer har modtaget. Ved gentagen misligholdelse 
indkalder bestyrelsen til samtale.

10 KOMMUNIKATION Vi opfordrer til, at pensionærerne indkalder til et pensionærmøde, 
såfremt der måtte være et ønske herom.

11 EVT.

Der var forespørgsel fra en pensionær om oprettelse af en 
støtteforening. Charlotte melder tilbage til pensionæren.                        
Der er ændringer i ridehusplanen som følger: Tirsdag rykkes 
rideskolehold til mellem 15.30 - 18.30. Der vil være 
dressurundervisning fra 18.30 til 19.30. Herefter opsættes spring, 
der er nede igen kl. 21.00. Se iøvrigt ridehusplanen.
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REFERAT HØRS BESTYRELSESMØDE DEN 21. AUGUST 2019 HOS CHRISTINA DAHL

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


