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PUNKT EMNE BESLUTNING/ANSVAR

1
GODKENDELSE AF 
REFERAT FOREGÅENDE 
MØDE

Referat er ikke udarbejdet for bestyresesmødet den 11/9  pga. 
ændring i bestyrelsens sammensætning, se også punkt 12.

2
NÆSTE 
BESTYRELSESMØDE

Fastsættelse 
af 
dato/tid/sted

4. december 2018 kl. 19 hos Britt

3 ØKONOMI

1. 
Kørselsgodtg
ørelse               
2. Løn-app

1. Hvis man kører for Hørs kan man få kørselsgodtgørelse. Det 
kræver at man afleverer sit kørselsregnskab på den dertil 
udarbejdede formular. 2. Det blev godkendt at Charlotte indhenter 
samt vælger det mest fordelagtige tilbud fra Danløn og Zenergy på 
en app der gør det sikkert at indberette løn, da det pga. GDPR ikke 
længere er lovligt at fremsende denne type information på excel 
ark..

4 VEDLIGEHOLD Se nedenfor om handimand.

5 PERSONALE
Den personaleansvarlige i bestyrelsen (Britt) holder styr på 
Charlottes ferieafholdelse. Charlotte holder regnskab med resten af 
personalets ferieafholdelse.

6 RIDESKOLEN Intet nyt.
7 STALDE OG BANER Intet nyt.

8 STÆVNER
Britt afleverer stævnedatoer for 2018 til Charlotte senest 15/11, så 
Charlotte kan færdiggøre aktivitetskalenderren for 2019.

9 BOKSE/VENTELISTE Alle bokse er udlejet. 

10 PENSIONÆRER
Referat af 
pensionærmø
de

Pia laver referat af pensionærmødet og info, om hvad der er blevet 
besluttet.

11 BESTYRELSEN Struktur

Den nye struktur for bestyrelsen er: Formand: Christina,  
Næstformand: Britt, Kasserer: Pia, Sekretær: Mette. Der laves en 
intropakke til brug for nye bestyrelsesmedlemmer på basis af det 
fremlagte oplæg. Det aftales på næste bestyrelsesmøde, hvem der 
har ansvar for det. Bestyrelsen ser gerne, at der kommer nye 
bestyrelsesmedlemmer til, og opfordrer alle interesserede til at 
kontakte bestyrelsen.   

Sisse Langkilde (sekretær) er udtrådt af bestyrelsen i anden halvdel 
af september, hvorfor der mangler referat af bestyrelsesmødet den 
11. september.  

Tidligere på året (i august) meddelte  den daværende næstformand 
Jeanne von Schoubye  sin afgang fra bestyrelsen. Pga. det 
manglende referat fra september skrives dette til referat her, men 
burde have stået i det manglende referat fra september.

12 REGLEMENT Opdatering af 
reglement

Britt færdiggør reglement inden næste bestyrelsesmøde 4/12.

13 VOKSENMEDLEMMER Tilskud
Christina og Charlotte aftaler møde med Gitte Søbye hurtigst 
muligt vedr. voksenmedlemmer (25-års regel) i forbindelse med 
Hørs tilskud.

14 UNDERVISERE
Ønsker fra 
pensionærer

1. Efter forespørgsel fra en pensionær ang. undervisning ved ny 
underviser Charlotte Brostrøm nogle formiddage om ugen er 
bestyrelsen positive stemt. En anden pensionær har forespurgt om 
Anke Ter Bek. For begge kræves dog, at andre også kan blive 
undervist af de pågældende hvis dette ønskes. 2. Efter henvendelse 
fra en pensionær besluttedes det, at der i vinterhalvåret i ridehuset 
kan rides hos de faste undervisere lørdage inden kl. 9 og efter kl. 17 
samt søndage inden kl. 11. Udebanen kan selvfølgelig også 
benyttes. 

15 AKTIVITETSPLAN Planlægning 
2019

Charlotte udarbejder aktivitetsplan for 2018 og følgende ligger 
allerede fast: Arbejdsdag 26/5-18 fra kl 10-16, juleklip 22/11-18

16 EVT. 

1. Det besluttedes, at vi søger en handymand til Hørs til de mere 
praktiske vedligeholdelsesopgaver. 2. Vi mangler en tovholder til 
afholdelse af juleklip 22/11-17; vi spørger rideskoleforældrene, og 
det vil kun blive afholdt, hvis nogen melder sig til det. 3. Desuden 
vil vi høre blandt pensionærerne, om nogen har lyst til at stå for en 
evt. sommerfest og julefrokostafholdelse i 2018. 

REFERAT HØRS BESTYRELSESMØDE 23/10-18

TILSTEDE: Christina, Britt, Mette, Pia, Charlotte
FRAVÆRENDE: 

REFERENT: Mette
ORDSTYRER: Charlotte


