
Punkt Kommentarer Ansvarlig

Formand: Lisa Nielsen 

Næstformand: Tina Hansen

Kasserer: Kirsten Hansen

Sekretær: Tanja Bredgaard

Malene: malenemm@hotmail.dk

Helle: helle@hestibalance.dk

Jan: Fylder sand og flies i ridehallen.

Saskia:

Mona:

Ridefysioterapi: Lisa informerer

Øvrigt personale: Marianne (flexjobber) kommer ikke mere. Samfundshjælper holder udendørsarealet

Elevheste: Max medicineres pt med pulver, grundet hoste. 

Athene sælges til Tanja og Therese. 

Dorthe og Tina kigger på afløser / ny elevpony

Præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, styrker, svagheder, interesser 

m.m.

"Mappen" gennemgåes

Gennemgået

Økonomi Gennemgået - det ser godt ud

Ridemærker Har vi en plan: Dorthe checker op på Intromærkerne. Ryttermærke 3 sættes i gang i 

lløbet af april og der kommer seddel op i forhold til at tilkendegive intersse for 

ryttermærke 1 og 2.

Lister Skal opdateres Tanja

Generalforsamling Det gik godt. God opbakning 

Fastelavns-Sponsor-StævnetStævnet gik godt, der var 62 startende, hvilket er rekord. Fin styr på sagerne i 

sekretariatet. Vi skal skrive på indbydelsen, at der er præmier til bedst udklædte i hver 

klasse. Ligeledes, at der er sløjfer til alle. 

Lisa

Nyt tag Hvordan skal processen forløbe? Lisa vil indhente 3 tilbud og søge fonde om midler til 

arbejdet med modernisering af taget.
Lisa

Elevhestevejen Hvordan slipper vi af med smadder? Jacob (Malenes mand) vil være behjælpelig med 

at renovere "slusen" og han har en plan for, hvordan det skal foregå. Lisa og Jacob 

lægger en plan for arbejdet.

Lisa

5. marts Ringridning - der er styr på arrangementet

29. marts Garantspisning: Der skal laves en seddel til stalden, hvor man kan melde sig til Tina

april Arbejdsdag - hegn: 

Stævner: Springstævne

3. Medlemmer har ordet

Dagsorden marts - bestyrelsesmøde torsdag den 2. marts 2017; klokken 18.30 i rytterstuen.

Deltagere:  Lisa N, Tina, Kirsten, Tanja, Mona, Lilly, Dorthe, Malene, Helle

Afbud:

2. Til og fra personalet 

5. Gennemgang af økonomi

6. Gennemgang af referat fra tidligere

7. Nye overvejelser

8. Kalenderen 2 måneder frem

1. Bestyrelsen konstitueres

4. Fordeling af arbejdsopgaver og ansvar



Orange træktove og evt. grimer i x-tra full køber Dorthe i Herning Dorthe

Hø-hæk til Gizmo. Dorthe undersøger Dorthe

Team-cup: BLR giver tilskud til Team-cup deltagelse

Strøm i hegnet

Lys ved møddingen 

Malene snakker med sin far om brandøvelse på rideskolen. Der foreligger i øvrigt en 

"Instruks ved brand og ulykke" i stalden.

Malene

Førstehjælp ved ulykkestilfælde 

Ift halmladen skal der bygges en brandvæg

9. Evt.

Næste møde er: torsdag den 6/4 kl. 18.30 -  bager


