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PUNKT EMNE BESLUTNING/ANSVAR

1 GODKENDELSE AF REFERAT FOREGÅENDE 
MØDE

Godkendt - Pia uploader til klubmodul

2 NÆSTE BESTYRELSESMØDE Fastsættelse af dato/tid/sted

7/5 hos Christina

3 ØKONOMI

Investeringer 2019: Ridehusbarriere, paddocks, 
folde/stier og hayfeeder

Britt indhenter 3 nye tilbud på barrieren samt undersøger 
mulighed for betonfundament. Paddocks, hayfeeder og 
folde/stier er udsat indtil investering omkring ridehusbarriere er 
afklaret.

4 VEDLIGEHOLD

Arbejdsdag 26. maj 2019 retningslinier Britt udarbejder to-do-liste. Vi opfordrer pensionærer, der ikke 
kan deltage på selve dagen, til at påtage sig opgaver på et for 
dem belejligt tidspunkt op til arbejdsdagen.

5 PERSONALE

 Sygeforsikring for personale. Mugning og 
træpilleforbrug

Det er blevet besluttet, at vi vil have sygeforsikring på det 
fastansatte personale og Lene tager hånd om dette. Mugning 
og træpilleforbrug udsat til næste bestyrelsesmøde.

6 RIDESKOLEN

Tornado er solgt til privat hest og bliver stående på HØRS.

7 STALDE OG BANER

Hvis økonomien tillader det, skal den udendørs dressurbane 
opfyldes i indeværende år.

8 STÆVNER

Stævneudvalgets fremtid. Britt udtræder af stævneudvalget, og Anne Mette er fremover 
ansvarlig for café og stævner.

9

10 BOKSE/VENTELISTE

Enefoldsheste fremadrettet. Vi kan ikke modtage flere pensionærer med ønske om enefold, 
da vi allerede pt er max fyldt. Pt har vi en lille venteliste på ønske 
om boks på HØRS.

11 BESTYRELSEN

Ansvarsområder i bestyrelsen efter konstituering Christina: Formand, personale og tilskudsansøgninger. Britt: 
næstformand, vedligeholdelse. Pia: kasserer og hjemmeside. 
Bente: kassererassistent.  Jannie: sekretær. Mette: boks- og 
trailerudlejning samt kontaktperson rideskole. Anne Mette: 
stævne- og caféansvarlig. 

12 DSIHR

Sisse og Camillia F. afholder møde med DSIHR mandag den 8. 
april. Information fra mødet vil fremgå af næste 
bestyrelsesreferat.

13 DAGLIG LEDER

Opgaver på kontoret og i stalden Bestyrelsen er enige om, at daglig leders arbejdsopgaver 
gennemgåes og omstruktureres. Bente gennemgår 
arbejdsopgaverne sammen med Charlotte.

14
UNDERVISNING Online bookingsystem Christina undersøger online bookingsystem, der er tilgængeligt 

via DRF og informerer om dette på næste bestyrelsesmøde.

15
SPRINGNING Ønske fra en pensionær. Vi har drøftet, om vi kunne ændre tidspunkt for 

spring/løsspringning om søndagen, men det er desværre ikke 
muligt for nuværende.

16
STØTTEFORENING Forslag fra Henrik på GF Bestyrelsen bakker op omkring en støtteforening for så vidt, at 

Henrik selv vil tage hånd om og stå for det.

17 EVT.

REFERAT HØRS BESTYRELSESMØDE DEN 4. APRIL 2019 HOS CHRISTINA DAHL

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

REFERENT: JANNIE
ORDSTYRER: CHRISTINA


