
Referent: Pia Deltagere: Christina, Mette, Anne Mette (ordstyrer), Britt og Pia (referent) + daglig leder Charlotte. Afbud fra Jannie.

PUNKT EMNE INPUT BESLUTNING ANSVAR

1     

GODKENDELSE AF 

REFERAT AF 

FOREGÅENDE MØDE

Jannie Der skal laves en lille rettelse
Britt / 

Jannie

2
NÆSTE 

BESTYRELSESMØDE
Alle

Næste møde den 6. november 2019 kl. 

19.00 hos Christina
Britt

3 ØKONOMI

Vi er i gang med at lave en opdateret 

opgørelse af det frivillige arbejde. Det 

klargøres til næste møde.

Daglig leder Charlotte fremlagde forslag til 

prisstigninger for 2020 for både rideskolen og 

pensionærer. 

Vi har øgede omkostninger til fourage og kan 

konstatere, at der er et svind, der ikke kan 

gøres rede for. 

Christina 

Charlotte

Prisstigninger blev vedtaget med få 

justeringer. Charlotte sender 

information ud snarest til 

medlemmerne.

Vi vedtog også at forelægge en mindre 

prisstigning på kontigent, som skal 

forelægges på Generalforsamlingen.

Svind på træpiller meldes løbende ud til 

pensionærerne, så de husker at 

fortælle, når de har taget ekstra.  

Charlotte

4 VEDLIGEHOLD Opgaver til alle pensionærer. Christina

Vi indkalder til medlemsmøde, hvor 

DSIHR inviteres til at holde et indllæg 

om strukturen.

Vi besluttede at indføre, at der er nogle 

pligter for rideskolelevforældre. 

Charlotte starter på forslag til mulige 

pligter. 

Christina

5 PERSONALE Intet nyt

6 RIDESKOLEN Handicaphold og voksenhold Christina

Voksenholdet om torsdagen udfases og 

ændres til et juniorhold. 

Pia kontakter kommunen for at høre om 

de er noget videre med overvejelser om 

handicapholdet. 

Christina

7 STALDE OG BANER Intet nyt

8 STÆVNER
Det blev drøftet, at der skal findes en ny 

stævneansvarlig, evt. på skift for hvert stævne.
Anne Mette

Stævneudvalget skal finde en   

stævneansvarlig med de nødvendige 

kompetencer. 

Anne Mette

9 APV Ikke aktuelt

10 BOKSE/VENTELISTE En ledig boks 1/11 - er slået op Mette

11 EVT.

Anonymt brev

Klubmodul                                       

Pensionærmøde                                         

Undervisning online                                       

Folde                                                             

Private undervisere på Hørs

Christina

Det anonyme brev blev drøftet, og 

bestyrelsen udarbejder svar til DSIHR 

og indkalder til medlemsmøde 

Undervisning online på hjemmesiden 

kommer...

Øvrige emner venter til næste møde. 

12

13

14

15

REFERAT AF HØRS BESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2019, kl. 18.00-22.00

	1


