
Bestyrelsesmøde den 19. november 2013 

Til stede: Richard, Rosita, Anja, Birthe, Mette 

Afbud: Kirsten og Julle 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

Godkendelse af referat: Godkendt 

Behandles: 

Kashmira og ny hest, information fra Camilla. Der er interesserede i Kashmira til 15.000,00. Camilla vil se på 

ny hest til 15.000 og 25.000. En på 13 og den anden på 9, højde 161 og 159, har gået noget lb dressur og lc 

spring, la dressur og lc spring.  

Camilla og Stine tager evt. ned og ser den på lørdag den på 13 i Suldrup, hvis det passer sælgeren. Camilla 

arbejder videre på sagen. Handlen med Kashmira afhænger af om hendes ben med mug går i orden.  

Budget: 

Ok – lavet budget 

Kasser: 

Der skal findes en løsning på Rosita, da hun går på orlov. Hvem overtager den post? Der skal findes en  

anden kasser sådan lige nu. Evt. Tina spørges. En anden løsning ville være at betale for en revisor. Der 

kunne evt. arbejdes på anderledes arbejdsgange.  

Hjemmeside: 

Afventer til sidst på måneden.  

Bredde aktivitets kursus for undervisere: 

Underviserne høres om det er noget de er interesseret i at blive tilmeldt til breddeseminar den 18. januar 

2014 i Ulsted. Mette sender materiale ud til dem for at høre om det er noget og hvem der kunne være 

interesseret.  

Formand: 

Distriktsrådsmøde den 28. november, deltagende Birthe og Rosita. 

Kasser: 

Der arbejdes på sagen. 

Breddeudvalg: 

Anne står for en dag med Michael Brody, her i denne måned. 



Aflysning af tur til Til Hest, da der ikke var nogle tilmeldinger 

Julefrokost den 7. december. 

Materiale udvalget: 

Springbanen er pakket sammen, og metalvognen er tømt. Springene er sat ud til Richard. Richard overtager 

boksen for at flytte den.  

Der skal en radiator op i vores rum, så vi undgår evt. frostskader på de ting vi har til at stå der. Richard har 

fået en nøgle til rummet, og vil høre Åge om han kan hjælpe med at sætte varme op.  

Stævneudvalg: 

Der skal laves et julestævne, Iben har meldt tilbage, at der er ikke nogen der kan her i december. Evt. 

elevstævner udskydes til næste år. 

Distancen, datoen der er valgt er en af de eneste datoer bestyrelsen ikke synes var en god ide, da det er 

lørdagen til Hjallerup Marked. Distance udvalget kontaktes om det nu er velvalgt. Jette, Ove og Rikke kan 

ikke. Richard. 

Sponsor udvalg: 

Vi har fået 10.000 kr. fra Nodea fonden til nye spring. Lind fonden skal søges her i dette år.  

Undervisnings udvalg: 

Kører ok. Filur er evt. udlejet fra næste måned.  

På valg til generalforsamlingen er: Kirsten, Anja og Mette 

Kirsten modtager ikke genvalg 

Mette modtager ikke genvalg 

Tina på valg som revisor. 

Evt: 

Den 15. december afholdes et lille jule arrangement. Anja laver et opslag. Over middag.  

Næste møde: 

Tirsdag den 21. januar 2014, Ålborgvej kl. 19 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


