
BESTYRELSESMØDE Referat 

Torsdag 8. august 2018 i Klubhuset 

KL 18.30 – 22.30 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 

Deltagere: Søren, Anette, Marianne, Lars, Jan, Lone, Helena 

Afbud: Ingen 
 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Jubilæumsstævne 

 
Fredag 30. august kl 17.00, dagen inden stævnets afholdelse, vil følgende 
blive gjort klar: 

a) Ovalbanen skal have revet kanter, der skal fjernes større sten og 
banen skal jævnes med rionettet. Der skal efterlyses frivillige fra 
klubben til at komme og hjælpe med dette. 

b) 20x40m dressurbane laves på græsset bag ovalbanen – Stald Møller 
har materiale der kan lånes, Søren og Helena tager denne opgave. 

c) Agilitybanen skal opsættes på midten af ovalbanen, Lars henter div. 
materiel hos Georg. Marianne, Lars og Lone tager denne opgave. 

Lørdag 31. august, stævnedag: 
d) Der skal være 1-3 personer til at hjælpe med at guide folk til korrekt, 

og ordentlig parkering, samt til foldområdet. Helena og Søren tager 
denne opgave – Der vil muligvis komme 1-4 fra skolen, for at varetage 
opgaven, Mette er ved at undersøge dette. 

e) Både Søren og Marianne medbringer hver især en gasgrill, disse er 
dels til brug i caféen, dels til brug for grill-hygge efter stævnet. 

f) Lone har styr på div. salater der skal laves til aftenens grillhygge. 

3.  
Nyt fra udvalg 

 

 
Foredrag & Kursus udvalget har følgende: 

a) 3 x Jonkursus og  
b) 3 x fordrage med forskelligt indhold 
c) Naturens Dag 8. september 10-15, afholdes på Hald Hovedgård. Det 

kunne være dejligt, om klubben kunne skaffe nogle islændere der kan 
være til stede på dagen, gerne i forskellige farver. Der er tale 
om ”klappe-heste” og altså ingen turridning. F&K sender info til 
bestyrelsen. 

Klubblad: 
Udkommer som planlagt, der er ét nummer tilbage i år, hvori indbydelsen til 
Generalforsamlingen også skal være i. 

Senior Udvalg 
Intet nyt pt. – der har været sommerferie i udvalget. 

 



Tur udvalget: 
Næste tur er i morgen, fredag 9/8 - Hampen sø rundt, der forventes 6-8 
deltagere. Flere ture kommer hen ad vejen. 

Børn & Unge: 
Ridelejeren har været afholdt med stor succes, hvor de har brugt faciliteterne 
på Det Ny Havredal. Desværre har der fra skolens side været klager, over 
mangelfuld oprydning og rengøring i Kantinen. Dette er naturligvis ikke i 
orden. Inden næste ridelejer, skal ansvarshavende for lejeren, samt en 
repræsentant fra skolen og et bestyrelsesmedlem have et møde inden lejeren 
afholdes, så vi kan få afklaret evt. tvivlsspørgsmål, samt få 
forventningsafstemt. 
 

4.  
Kommende 
arrangementer 

Hampen Sø rundt i morgen fredag 9/8. 

Jubilæumsstævne 31/8. 

5.  
Økonomi 

Pengene fra LOA er gået igennem, dvs. vi har modtaget 180.000 kr fra LOA så 
vi skylder 105.000 på vores byggekredit. Der er ca. 7.500DKK på klubkontoen. 

LAG har været og syne byggeriet 7.august, men det bliver muligvis ikke alle de 
ansøgte midler vi vil få tildelt (afhænger af mange små detaljer), dog ikke 
noget der vil vælte klubbens økonomi. 

Vi har modtaget fakturaer fra Det Ny Havredal, som ikke er i orden – der 
mangler bla. Navn og adresse, ting der skal være på en lovlig faktura, derfor 
kan LAG ikke godkende den som den er skrevet nu. Anette får fat i skolen og 
får dem til at korrigere dette asap. 

Da det er i 11. time mht. at få alle dokumenter afleveret til LAG, får Anette RO 
FRA ALLE ANDRE OPGAVER, indtil dette er i hus. 

6. 
Evt 

 

  

 


