
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 25. FEBRUAR 2020 

DEN NYE BESTYRELSE: Formand Christina Dahl, næstformand Mette Eickhoff, kasserer Thomas Gybel, 

sekretær Jannie Fagerlund og Anne Mette Bødker Møller 

Ordstyrer: Christina 

Referent: Jannie 

Punkt Orientering om emne Input/ansvar 

1. Godkendelse af 
referat af foregående 
møde 
 

Godkendelse af referat af 28. januar og 6. 
februar 

Referatet er godkendt 
 

2. Næste 
bestyrelsesmøde 
 

Fastsættelse af dato for næste 
bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 31. 
marts hos Christina 

3. Økonomi  
 

Bestyrelsen har valgt Thomas som kasserer 
og Jannie som sekretær. 
Vi gennemgår vores økonomi med henblik 
på besparelser. Der har været en kraftig 
vækst på forbrug af stråfoder, kerne og 
træpiller. Alle må være opmærksomme på at 
begrænse forbruget, og bestyrelsen vil 
komme med forskellige initiativer. 

4. Vedligehold 
 

 Thomas er vedligeholdelsesansvarlig, indtil 
der kommer et nyt bestyrelsesmedlem til 
posten. Thomas sparrer med Jan om 
vedligehold. 
Vi kommer til at ansætte en 
deltidsbogholder og ser tiden an mht, om 
der er behov for yderligere personale, når 
Charlotte forlader posten som daglig leder. 

5. Personale  
 

Info om personale på HØRS Christina holder personalemøde den 26. 
februar om nye retningslinjer. 

6. Rideskolen 
 

 Vi mangler på nuværende tidspunkt 2 
rideskoleheste.  

7. Bokse/venteliste.   
 

8. Regler på HØRS   Punktet udskydes til næste møde. 
 

9. Foder  
 

Fremover kan der kun tilbydes to slags 
kerne: Fiber Plus og High Fibre. 
Vi beder fremover personalet om at checke 
alle bokse om morgenen for at se, om der er 
stråfoder i boksen.  
Hver boks tildeles 3 poser træpiller om ugen.  
Ønsker man yderligere træpiller, må man 
selv indkøbe disse. 



 

10. Springning  
 

 Det er besluttet, at der kan springes eller 
løsspringes om søndagen mellem 20.00 og 
22.00 incl. opsætning og nedtagning af 
spring. Såfremt tiden ikke benyttes, vil 
tidspunktet blive taget op til revision igen. 
Vi fastholder privatspring om tirsdagen med 
opsætning fra 20.30 og nedtagning og 
klargøring af ridebane fra 21.30. Såfremt 
man ønsker at springe efter 21.30, skal man 
give besked til Peter/Knøs. 

11. Stævner   Mette sidder som stævneansvarlig i 
bestyrelsen. 
 

12. Evt.  Vi indkalder til pensionærmøde torsdag den 
12.marts kl. 19.00 i rytterstuen med henblik 
på information om dagligdagen på HØRS. 

  
 

. 


