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Referat af bestyrelsesmøde onsdag, den 31. januar 2022 kl. 18.30. 
 
 
Til mødet er Lene, Kristoffer, Anne, Rikke S, Henrik, Lone & Martin 
 

Enstemmigt godkendelse af referat fra sidste møde 5. januar 2022 
 

1. Økonomi 
Vi har modtaget en stor elregning (vi er ramt ligesom alle andre, og der er ikke byggestrøm 
med i denne, der skal tages hensyn til dette i budgettet) Budget for 2022 er under udarbejdelse 
v. Henrik og Kristoffer.  
 

2. Status på byggeri, mangelliste, oprydning mm. 
Der er kommenteret på mangelliste fra Entreprenør som er fremsendt til bestyrelsen.  
D. 19/3 skal Godsk Entreprenør være færdig mht. det brandtekniske. Henrik gennemgår listen 
og vender tilbage til entreprenør og bestyrelsen.  
 

3. Dagligleder – Personaleledelse, samt grænseflade mellem Leder og bestyrelse – 
kommunikation. Mette er kommet tilbage. Bestyrelsen ønsker snarligt møde mellem 
elevansvarlig, Martin og pigerne hvor arbejdsplan ønskes gennemgået, samt en generel status.  
 

4. Skrivelse fra opstalder ved Leif Olesen 
Svar sendes  
 

5. Udelukkelse af konsum og registrering i CHR (RS) 
CHR er et register til farlige smitsomme sygdomme, så man har bedre kontrol/overblik over 
situationen. Der er en del arbejde med at ajourføre dette register for os. (det er nærmest en 
logbog der skal laves på hver eneste hest) 
Hertil kommer fødevarestyrelsens krav ift. udelukkelse fra konsum. Hvis hesten IKKE 
udelukkes fra konsum, skal der også her oprettes logbog over medicin, foder mm.  
Opfølgning på kontrakter.  
 

6. Info fra ridefysioterapi (HH) 
Møde sidste uge med Julie og Camilla. De ønsker 2 større heste i afdelingen og opfølgning på 
forbrugslister. Ift. skoleferie, så er bestyrelsen enig i, at ridefys kan holde åbent i skoleferier. 
(Vi kan ikke påtvinge mere ferie end ferieloven siger ift. ansatte) 
3 uger hen over sommer, og så 1 uge over julen og så enten efterår eller vinterferie.  
Serviceaftale på liften er underskrevet.  
Ovenlysvinduer i hal 3 står og klaprer.  
 

7. Effektivisering af personale (HH) 
Bestyrelsen beder Martin tage de drøftede punkter med til fredagsmødet næste gang.  
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8. Hvem kunne have interesse i at deltage til Seminar tirsdag, den 1. marts 2022 kl. 11.15 hos 

Mediehuset Skive Folkeblad, Gemsevej 7-9, Skive i henhold til vedhæftede

INVITATION_1.MAR

TS.pdf
 

Ligge dette op til medlemmer med ønske om at finde et medlem med interesse for dette. 
(Lone) 
 

9. Evt. ophævelse af dagsboden mod Godsk Entreprenør, såfremt han overholder sin del af aftalen 
iht. møde 16/1-22 
Der er kommet mail fra Godsk Entreprenør d.d. og mangelliste er gennemgået med 
kommentar. Dette på baggrund af mødet med Godsk Entreprenør samt aktikterne og 
repræsentanter fra bestyrelsen. Dags bøder til og med 260122 fastholdes, og pauses frem indtil 
der foreligger en ibrugtagnings tilladelse.  
 

10. Godkende nedenstående dagsorden til generalforsamling i Skive Folkeblad. 

 
11. Internet i forbindelse med stævner 

 
12. Beredskab ved Herpes udbrud. Vi afventer materiale som vi har hørt, kommer fra Mette Uldahl 

fra DRF.  
Henrik modtager i denne uge tilbud på belægning til stakladen, som så også kan bruges som 
evt. syge afsnit.  
 

13. Generalforsamling 
Kristoffer indrykker annonce i avisen denne uge.  
Afholdes mandag d. 28. feb. 2022 
 

14. Aktionsliste – opgaver uddelegeres og følges i mål, så huller kan lukkes. 
 

15. Evt. Vi ønsker, de to spejle vi har i henholdsvis hal 2 og 3 flyttet til hal 1, så de bliver brugbare. 
Dette skrives på til en kommende arbejdsdag. Dog skal der tages hensyn til at spejlet i hal 2 er 
barrieren bygget omkring. Dette tages evt. med på mangellisten til entreprenøren, da ingen af 
spejlene i dag hænger hensigstmæssigt. 


