
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 10. DECEMBER 2019 

DEN NYE BESTYRELSE: Formand Christina Dahl, næstformand Mette Eickhoff, kasserer Christine Redanz, 

sekretær Jannie Fagerlund, Anne Mette Bødker Møller, Camilla Jung, Susanne Wildt og Thomas Gybel 

Ordstyrer: Christina 

Referent: Jannie 

Daglig leder Charlotte Prammann deltog ligeledes og Mette havde meldt afbud. 

Formanden bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og oplyste om, at man som 

bestyrelsesmedlem af HØRS har tavshedspligt i forhold til alt, hvad der bliver diskuteret og besluttet af 

bestyrelsen. 

Punkt Orientering om emne input/ansvar 

1. Godkendelse af referat 
af foregående møde 
 

Godkendelse af referat af 5. november 
2019. Hvem tager ansvar for uploading af 
det 

Referat fra sidste møde blev godkendt.  
Jannie uploader 
 

2. Næste bestyrelsesmøde 
 

Fastsættelse af dato for næste 
bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 14/1 2020 kl. 19.00 hos Christina 

3. Økonomi Besparelser Vi skal overveje og fremkomme med forslag 
til økonomiske besparelser i forhold til 
kommunen. 
Af hensyn til de nye medlemmer af 
bestyrelsen orienterede Charlotte om 
økonomien hos HØRS  

4. Vedligehold 
 

Ridehusbarriere Vi er i dialog med DSIHR om ny barriere 

5. Personale og APV    
 

Forsikring ved sygdom hos personalet 
Forhold for vores personale 

Vi tegner forsikring gennem Dansk Erhverv 
Vi strammer op omkring retningslinjer for 
personalets arbejdsopgaver – og arbejder på 
at få tydeligere procedurer. 

6. Rideskolen 
 

 Viva skal sælges. Vi har Tesla på prøve, og vi 
vil forsøge at lave en aftale med sælger om, 
at vi køber Tesla, mod at sælger vil tage 
hesten tilbage til fuld pris, såfremt den ikke 
fungerer i rideskolen.  
Camilla undersøger priser/rabatter hos 
forskellige dyrlæger. 

7. Stævner 
 

 
 

Vi planlægger stævner for næste år, bl.a. 
jubilæumsstævne den 29. og 30. august 
2020 

8. Pensionærer  
 

Gummimåtter i bokse – evt. egenbetaling 
for pensionærerne 

Bestyrelsen ønsker ikke egenbetaling. 
Susanne undersøger priser på måtter. 

9. Bokse/venteliste.   
 



 

10. DSIHR 
 

Orientering  Christina orienterede om DSIHR. Christina og 
Mette skal til møde den 16/12 med DSIHR 
omkring huslejestigning.Der skal finde 

11. Paddox  Susanne undersøger, hvordan vi kan 
forbedre vores folde – evt. grus-/el. 
sandfolde 

12. Regler på HØRS   Thomas og Christine vil gennemgå vores 
regler på HØRS og evt. revidere dem 
 

13. Træpillesilo Kan den eksisterende silo med fordel 
laves om til træpillesilo? 

Udskydes til næste møde 

14. HØRS mission/vision Styreredskab overfor vores kunder, 
personale, DSIHR, kommunen og 
rettesnor for bestyrelsen 
 

Punktet udskydes 

15. Springning  Springning i ridehus  Det blev besluttet, at der fremover kan 
springes hver søndag som følger: 
Banebygning fra 19.30-19.45.  
Fra 19.45 til 20.15 er der privat 
springundervisning.  
Efter 20.15 er der privat spring eller 
løsspringning. 
Fra 1. januar 2020 kan der ikke længere 
springes om tirsdagen. 

16. Evt. Træpiller  Christine undersøger, om vi kan sætte et 
gitter rundt om træpillerne med en 
hængelås på, således at man skal kontakte 
en fra bestyrelsen eller daglig leder, hvis 
man ønsker flere træpiller end givet af 
personalet. 


