
Referat bestyrelsesmødet den 23. november 2020 

 19.30 ved Susanne 

Afbud: Kim 

Godkendelse af referat fra sidst 
 

 

Nyt fra Formanden: 
Vi er i positiv dialog med de kommende ejere af naboejendommen  
 

 

Nyt fra Berider: 
Der er godt gang i elevskolen, springundervisningen og Louises ridefysioterapi.  
 
 

 

Økonomi - regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning:  
Det ser fornuftigt ud.  
 

 

Elevheste: 
 Der er købt 3 nye elevheste - fjordhoppe, Ruben og lille stjerne 
 

 

Poul har ordet: 
Vi har haft miljøsyn-telefonisk  
 
Der er fældet lidt træer og buske så man kan ride i kanten af stien og ikke på den 
nyanlagt vej på heden.  
Poul har haft hjælp til forskellige forbedringer fx er der klippet græs ved hegnet i 
foldene. Der bliver sat skilte op i den lille ridehal og malet og lavet elevskabe til 
rideudstyr i  stævnestalden.   
  
Poul er på jagt efter stålplader som vi har i gavlen…. Så vi kan få ny port i gavlen. 
 
Poul arbejder på at finde ud af hvorfor der står vand i den lille ridehal.   
 
 

 

Evaluering af arrangementer: 
24. oktober - dressur hest 
Fint arrangement 
31. oktober - Spring hest og pony 
Der var godt med ponystarter - stævnet gav godt. Mange var glade for at få 
muligheden for at ride stævne.  
 
Dejligt at vi fik holdt vores stævnet….  
 

 
 

Nyt fra Udvalgene: 
Cafeteria: Det gik fint med udsalg i den lille hal.  De vil gerne være lidt flere 
medlemmer i udvalget.  
Stævne: Der skal snart søges kommende stævner. Vi søger det vi plejer. Vi går ikke 
efter et landsstævne.  
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Kommende arrangementer:  
29.11 elevstævne  - Husk  at der kun må være en forældre pr barn. - Springningen 
kommer til at køre som en stilspringningen - Tine er dommer  
13. februar 2021 Spring hest og pony 
20. februar 2021 dressur pony med hest fredag 
 

 

Næste møde: 
Onsdag d. 27. januar  
 

 

 


