
Referat bestyrelsesmødet den 12.08.19 

 19.30 ved Anja -Hastrupvej 22, 7330 Brande 

 

Afbud: Heidi, Susanne 

Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt 

 

Nyt fra Formanden: 
Der er trængsel i sadelrummet- henstilling til at folk rydder op og begrænser sig.  
Vi havde besøg af lægehelikopteren i lørdags. – den landede på plænen foran 
hallen. Opfordring til at hvis vi får besøg af den igen så gives der besked i hallen og 
evt. tages hestene fra foldene ind.  
 

 

Emmas punkt:  
- Vil undersøge hvad der kræves for at vi kan deltage i elevskolecup.  

 

 

Nyt fra Berider:  
- Der er godt fyldt i stalden.  
- Elevskole er kommet godt i gang – venteliste på nogle hold 

 

 

Prisstigninger: 
- Ingen prisstigning på undervisning 
- Ingen prisstigning på kontingent  
- Opstaldning stiger med 100kr fra oktober måned. Susanne kontakter i Laila 

 
 
 
 

Økonomi:  
- Vi afventer vores lokaletilskud.  

 

 

Ryttermøde 
- Oprydning 
- Sikkerhedsregler  
- Affaldssortering 

 

Personale:  
- Louise er startet som 1. årselev.  
- Der er tegnet ny kontrakt med Emma  

 
 

Elevheste: 
- Beauty er halt.  

  

 

Poul har ordet: 
- Der er kommet nye vinduer i elevstalden. Der er et nyt vindue til 

striglepladsen 
- Poul er ved at lave ansøgninger til tilskuerpladserne. Vi håber det kan stå 

færdig til landsstævnet.  
 

 

Evaluering af arrangementer: 
 28-30. juni Lille ridelejr – Det gik fint. Der deltog 62 elever 
01-05. juli Store ridelejr – Vejret var ikke så godt, det krævede meget af 
underviserne. Næste år bør der være 2 undervisere på. Der var mange gode 
forældre/hjælpere  

 
 



Referat bestyrelsesmødet den 12.08.19 

 19.30 ved Anja -Hastrupvej 22, 7330 Brande 

 

10. august Sommerfest – god fest 
 

Kommende arrangementer 
Elevstævne i september 
11. oktober Dressur hest 
1.-3. november spring hest/pony 
8. februar 2020 dressur pony 
28. februar 2020 Spring hest/pony 
27. marts 2020 B-stævne spring pony 

 

Opfølgning fra sidste møde. 
 

 
 

Eventuelt: 
Der købes labels til at sætte på udstyret så vi kan se hvad der bliver brugt.  

 
 
 

Til hjemmesiden: 
 

 

Næste møde: 
23.9 ved Poul 
 

 

 


