
REFERAT HØRS BESTYRELSESMØDE 21.JUNI 2018 KL 19:00 AFHOLDT HOS SISSE LANGKILDE

ORDSTYRER: Pia
REFERENT: Britt
TILSTEDE: Pia, Sisse, Jeanne, Charlotte, Mette, Britt
FRAVÆRENDE: Christina

PUNKT EMNE BESLUTNING/ANSVAR

GODKENDELSE AF REFERAT AF 
FOREGÅENDE MØDE

Godkendt. Pia uploader til Klub Modul

1 ØKONOMI Budget og tilskud Pia og Charlotte arbejder fortsat på et likviditetsbudget der afvejes 
mod det realiserede forbrug/indkomst.                                           
Hørs har modtaget tilskuddet fra kommununen på 120.000 kr, samt 
tilskud på 20.000 kr til hjælp til etableringen af den nye ridehusbund

2 VEDLIGEHOLD Opgaver der udmunder i betaling Sisse er klar med ny model for frivilligt arbejde kontra lønnede 
arbejdsopgaver man kan påtage sig pr 7/7-18.                               
Britt og Charlotte indhenter tilbud på reparation af/ ny rotunde. 
Jeanne sørger for at nedløbsrør ved udeboksene bliver repareret

3 PERSONALE Personaleansvar fremadrettet.                 
Skal personalet deltage ved 
bestyrelsesmøder.                  
Personaleønsker                                                  

Britt overtager personaleansvaret i stedet for Christina, og har 
ansvaret i uge 29,30 og 32 hvor Charlotte har ferie.                     
Ved næste bestyrelsesmøde 16/8 tages der stilling til hvorledes og 
hvornår personalet kan deltage ved bestyrelsesmøder. Der bliver 
indkøbt sikkerhedsstøvler til alt fast staldpersonale og en trøje med 
lynlås. Desuden bliver der indkøbt nogle regnfrakker til fælles brug.

4 RIDESKOLEN Rideskoleheste status Hørs har modtaget midler fra Elsass fonden til indkøb af ny hest til 
handicapridning. Charlotte og Lone har dog endnu ikke fundet den 
helt rigtige hest og leder stadig.                                                     
Der er rigtig god tilmelding til rideskolelejre og sommersjov i 2018.

5 STALDE OG BANER Dækkenopbevaring i ny stald.               
Foder

Charlotte skriver til pensionære om at rydde op i deres dækkener 
ved dækkenophængene i ny stald. Der bliver lavet en testperiode 
på 1 md med wrapafmåling ved fodring og der bliver lavet en 
evaluering i uge 31 

7 STÆVNER Nyt udvalgs set-up og planlagte stævner i 
2019

Britt informerer på næste bestyrelsesmødet 16/8

8 APV Jeanne har modtaget APV tilbagemelding fra personalet og tager 
hånd om dette.

9 BOKSE/VENTELISTE Fuldpas, medpas Emnet er rykket til næste bestyrelsesmøde pga tidsmangel
10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE Afholdes 16/8-18 kl 18:30

11 KOMMUNIKATION Pensionnærdeltagelse i bestyrelsesmøder Der bliver taget stilling til dette ved næste bestyrelsesmøde 16/8-18

12 HØRS BESTYRELSESOPGAVER Oplæg tilsendt fra Sisse Alle bestyrelsesmedlemmer skal have afleveret oversigt over 
gennemsnitligt timeforbrug på bestyrelsesarbejde til Sisse senest 
30/6-18. Hun har så et oplæg klart til næste bestyrelsesmøde 
16/8-18.

13 EVT. Møde med DSIHR Jeanne har været til møde med DSIHR og bl.a forespurgt om der 
var mulighed for tilladelse til yderligere reklameplaceringer ved 
baner og stalde for nemmere at kunne skaffe sponsorpenge. Dette 
blev dog afvist. Problemet med boksstørrelser i gul stald blev 
påpeget. På bestyrelsesmødet blev det besluttet at der skal laves et 
oplæg til DSIHR på baggrund af de gældende lovkrav om dette.


