
Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 18 /09 2014 

Kl. 19 Hos Richardt, Ulsted Kærvej 15. 
Afbud Julle og Michelle 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

 

3. Beretninger: 

a. formanden 

Der er ingen halvparter på hestene, så derfor skal der muges ud på klubbens heste. Diana tager 

mandag og torsdag, Helene tager onsdag. Anne og Birthe tager to dage. Richardt vil gerne hjælpe, 

og Iben kan kaldes in ad hoc.  

 

Der er lavet en aftale med Helene, de tager Filur de dage han ikke bliver brugt. Så han ikke kommer 

til at stå stille. 

 

Det er svært at få part på hestene, der er mange små og nye ryttere i øjeblikket.  

 

Richardt kommer med et forslag om at vi kunne skrive på facebook, om der var nogle som var 

interesseret i at låne, deres hest/pony ud til klubben.  

 

Lucky skal vaccination. Diana ringer og spørger Slettebo. 

 

Forenings El: Vi skal forsøge at få flere meldt til forenings el. Sidste år fik klubben 1600,00 kr. 

Klubben får 2 øre pr. kilowatt. Blanketterne ligger bordet inde i cafeteriet. 

Alle er obs på dette.  

 

b. kasseren 

Intet at berette. Det går godt med at der er lavet om til mdr. betaling. 

 

c. bredddeudvalg 

Jagten. Ruten er lagt. Tina har fået skilte lamineret. Lørdag bliver der sat spring op. 33 tilmeldte 

ryttere til jagten.  

Der bliver ingen hestevognskørsel på ruten. Der bliver pause på Bisnapgaard Efterskole. Opløbet, er 

samme sted som sidst.  

 

d. cafeteriaudvalg 

Åbent når der er noget. 

 

e. materialevalg 

Richart har skaffet nogle sveller (jernbane) til at grave ned, og så kan der sættes stolper på dem, og 

derved kan der komme tag på.  

Udvalget sætter sig sammen, og finder en plan. Diana vil sende til Kommunen, når der vides 

hvordan og hvorledes skuret til springene skal bygges.  



Der kunne evt. søges sponsor til taget og sider. Dette vil sponsor udvalget se på. Skuret skulle gerne 

være færdigt til november.  

Tavlen udenfor mangler beklædning. Der skal celotex og glasvæv på.  

 

f. sponsor 

Der er 8 som har bestilt klub jakker.  

Søge sponsor til tag. Men man skal vide hvad det er og hvor meget det er.  

 

g. stævneudvalg 

Der afventes møde onsdag.  

Bestyrelsen vil gerne, have besked efter mødet onsdag. 

 

h. undervisningsudvalg 

Der er næsten fuldt hus, på alle hold. Der mangler lidt på Dittes hold. Der kommer måske en mere 

til spring.  

Forældredag – Diana laver en folder vedr. det at være ny rytter i klubben.  

 

i. distriktet 

Intet at berette.  

 

4. Behandles: 
a. Skrabelodder fra SIFA 

Der er ca. 13.500.- kr. til klubben om året, hvis alle bliver solgt. Da ikke alle skrabelodder blev 

solgt til sommeren, mistede klubben 1700,00 kr. 

Der kommer skrabelodder til jul, som skal sælges.  

 

b. Skur 

Se under materialeudvalget  

 

c. Dino 

Åsa vil ikke købe ham, han kan stå der til den 01.11.14.  

Han skal sælges, evt. til selskabshest eller hygge hest. Diana laver opslag til blå avis, til 6000,00 kr.  

Richardt står for salg.  

 

6. Næste bestyrelsesmøde 

Onsdag den 22.10.14 kl. 19.00 på 1. sal 

Iben tager brød og frugt med. 

 

 

7. Eventuelt: 

Generalforsamling: 

Det aftales at der indkaldes til generalforsamling torsdag den 12.02.15 kl 19.00.  

Der skal indkaldes 14 dage i forvejen.  


