
Referat af best. møde d. 12. juni 2018 

Til stede: Toni, Konny, Mette og Ulla 

Afbud: Rikke, Helene, Bettina, Rikke/John 

Referent: Ulla 

 

Punkt 1:  Referat fra sidste møde godkendt. 

Punkt 2: Ikke behandlet. 

Punkt 3: Budget godkendt uden anmærkninger 

Punkt 4:  Medlemsliste godkendt. 56 medlemmer og 2 på vej. 

Punkt 5:  Undervisningsplanen gennemgås lørdag d. 16. juni efter stævnet 

Punkt 6: Nyt fra formanden: 

Der er taget billeder af den nye trailer ved Hals Auto. Sparekassen Vendsyssel deltog også. 

Hals Auto vil gerne være sponsor og kontakter Ulla for beløb omkring sponsorat. 

Henvendelse fra Hals Boligforening: Vil vi tjene kr. 2500,- for at omdele 1600 brochurer i 

Hals? Brochurer klar i uge 25. Konny følger op og giver Mette besked. Evt. pizza og film i 

klubben bagefter (Toni) 

Konny har spurgt Aalborg Kommune vedr. nye hjelme. Her er kommunen positivt indstillet. 

Konny laver ansøgning. 

Fjordfest i Hals d. 28. juli: Vi er blevet spurgt, om vi vil være med. Vi talte om at stille op med 

nogle heste/ponyer og sælge trækture. Vaffelsalg er også en mulighed. Hvem er tovholder? 

DGI har meddelt, at vi godt kan søge om en ny bund i deres foreningspulje. Konny søger – 

også til en hest. 

Partkontrakt: Den reviderede kontrakt er godkendt, men vi vil tilføje følgende: Alle, der 

ønsker at have en part SKAL have gennemgået og ”bestået” en mindre test, der viser, at man 

kan klare de basale ting omkring håndtering af hest, opsadling m.m.  

Tidspunkt for dette fastsættes til 28. juli kl. 18-19. Her SKAL rytter og min. 1 forælder møde 

op – også for gentegning af kontrakt. Ulla og Toni laver forslag til checkliste for ryttere. Toni 

sender denne til forældrene med ”krav” om at man skal møde op d. 28. for fortsat at have 

part. 

Punkt 7:  Nyt fra udvalgene 

Undervisningsudvalget: Ny hest er købt. Vi mangler stadig at få tegnet en forsikring på ham. 

Sadler er undervejs. Undervisningsholdene ændres ved opstart efter sommer. Vi planlægger 

at arrangere ponygames i løbet af ferien. Toni står for dette. 

Breddeudvalget: Gennemgang af kommende arrangementer. Pæn tilslutning til stævnet. 

Øvrige udvalg: Ingen kommentarer. 

Punkt 8:  Persondataforordning. Mette ønsker en generel drøftelse omkring persondataforordning. 

Hvordan agerer vi i forhold til dokumenter, der sendes rundt? Og hvordan sikrer vi, at hvert 

enkelt udvalgsmedlem er bevidst om, at man ikke må opbevare personfølsomme 

oplysninger? Bestyrelsesmedlemmer i udvalgene skal forestå denne orientering. Ulla har 

slået op på hjemmesiden, at vi følger de nye retningslinjer. 



Punkt 9:  Intet under eventuelt. 

Punkt 10:  Forslag til nye priser er godkendt. Ulla udsender besked via Conventus inden udgangen af 

juni med oplysning om nye priser pr. 1. august samt info om gebyr på kr. 100,- ved for sen 

indbetaling. Ulla retter også priser på hjemmesiden. 

Punkt 11:  Køb af hest er godkendt og gennemført. 
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