
Referat den 23.10.14 kl. 19.00 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

 

3. Beretninger: 

a. formanden 

- Birthe har sendt en masse mails på det seneste. Der kan gives svart tilbage til Birthe, såfremt der 

er noget som har interesse.  

- Richardt fortæller, der er et stykke i avisen vedr. sponsor penge. Der bliver afholdt møde i Thy 

vedr. fonde, og søgning af penge ved diverse fonde.  

- Diana har fået mail fra DRF vedr. man kan sælge julekort i år, man får 8,50 kr. for at sælge 

julekort. Men da der er problemer med at sælge juleskraberne, er dette ikke en mulighed.  

- Der står en 2´er pony i Hou, som vi må få. Den er 20 år. Den takker vi nej til, der er behov for en 

større hest, som kan rides af store og små.  

 

b. kasseren 

- Der er stille og roligt fra kasseren.  

 

c. breddeudvalg 

- Der er løvfaldstur på lørdag, der er 28 tilmeldte. Der er 3 heste med til de ryttere, som kommer.  

- Julefrokost; Anja og Birthe sætter sig sammen. Dato lørdag den 29.11.14.  

 

d. cafeteriaudvalg 

- Der er åben når der er noget.  

e. materialevalg 

- Richardt har haft ringet til kommunen vedr. bygning af skur til springene. Der var optaget, 

Richardt prøver igen.  

- Kan nogle af springene evt. sættes ind i dommerskuret på springbanen.  

 

f. sponsor 

- Lind-fonden, der skal søges i november. Eva og Birthe vil gerne vide om klubben mangler noget, 

som der kan søges om.  

 

g. Stævneudvalg 

- 525,- kr. underskud på stævnet, med baggrund i dommerudgifter samt til banebygger.  

- Der er jule tamtam den 14 dec. Kl. 13. ponygames, og stopdans. Koster 25 kr. Birthe har åbent i 

cafeteriaet. Et stk. julepynt med til juletræet.   

- Stævneudvalget ønsker sig en printer/kopimaskine/scanner. Vi finder en pris, og melder tilbage.   

 

h. Undervisningsudvalg 

Der mangler heste. Det kniber på Lises hold, og det kan komme til at mangler på Dianas hold.  



Rikke har solgt hendes heste, og de blev brugt i undervisningen. Der er ikke part på de andre. Evt 

låne Samira eller køb lille hest eller fjordhest.  

Lucky er på B-vitamin kur. Da han har været lidt sløv.    

 

i. Distriktet 

Der er kommet referat. Se på distrikt 14 hjemmeside.  

  

Behandles: 

 

A: Status vedr. skur 

Se under materialeudvalg 

 

B: Status vedr. Dino 

Han er fortsat til salg. Annoncen er blevet fornyet, så den popper op forrest.  

 

C: Arbejdsdag ift. kontrakt 

Der står i kontrakten, at der skal være arbejdsdag forår og efterår. Der skal sættes spring ind, 

spejlene skal pudses. Tavlen skal evt. laves.  

Bogstaver på den udedørs dressur bane.  

Lørdag den 15.11.14 kl. 10.  

 

D: Hjemmeside 

Der skal slettes en del på siden. Sharon hjælper i øjeblikket, med billeder osv.  

Michelle vil gerne at der findes en anden til hjemmesiden. Der skal findes en anden hurtigst muligt. 

Dianas Kristian vil gerne se om det evt. kunne være noget for ham.  

 

 

6. Næste bestyrelsesmøde 

Onsdag den 19.11.14 kl 19. 

Iben tager brød med. 

 

7. Eventuelt 

 

 


