
Bestyrelsesmøde mandag, den 24. oktober 2022 kl. 18.30 
 
Afbud:  Berit Mathiasen og Lene Vernegaard 

Gæster:  
 
Dagsorden:   
 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Enstemmigt godkendt af de fremmødte. 

 
2. Godkendelse af referat fra 19. september 2022.  

Enstemmigt godkendt af de fremmødte. 
 

3. Orientering v/daglig leder 
o Siden sidst.  

Mette er pt. sygemeldt og det samme er Sofie. 
o Holdundervisning i privat regi i ferie?  

Vi aftaler, at der ikke er undervisning i juli måned og i juleferien hvert år henset til 
afholdelse af ferie for personalet også. 

o Status på personale – personalemøde.  
Fælles personalemøde bliver fredag, den 28/10-2022 kl. 09.00. 

o Opfølgning og tilbagemelding til pensionærer efter opstalder mødet.  
Opstalder møde bliver torsdag, den 3/11-2022 kl. 19.00. HH laver opslag. 

 
4. Orientering v/formanden 

o BBR/Bygningsblad.  
Vi mangler bygningsblad på stalden og den gamle staklade. Dette afventes før 
endelig lån kan færdiggøres. 

 
5. Orientering v/kasserer 

o Status lån.  
Vi afventer ovennævnte bygningsblad. 

o Budget 2023.  
HH vil gerne, at vi afholder et særskilt bestyrelsesmøde kun omhandlende budget 
for 2023. Dette aftales til mandag, den 7/11-2022 kl. 18.00. HH spørger Rikke A, 
om hun kan deltage.  
Med udgangen af september har vi et underskud på kr. 43.000 på årsbasis. Dog 
kan nævnes, at vi først modtager tilskud på el i næste regnskabsår. 
Samtidig beslutter vi, at regnskabet altid skal bogføres pr. fakturadato og ikke pr. 
betalingsdato. Dette vil give et bedre indblik i balanceposter. 
HH fortæller også, at han kan se, at vi er blevet bedre til at spare på el/strøm. Det 
er en dejlig besparelse for os alle, som vi alle skal have fokus på. 

o Status afslutning byggeri/reklamation tag.  
HH har talt med Frank Godsk i dag. Efter dagens møde vil HH igen tage kontakt 
med ham for en videre drøftelse. Der er lavet et prøvefelt i hal 1, som HH er med 
inde over. Måske er der en fejl i selve taget. Dette vil yderligere prøver vise. 

o Køb af heste.  
Der er kommet en mulighed for at leje eventuelle elevheste også med forkøbsret. 
Martin og Henrik vil kigge nærmere på betingelserne. Umiddelbart kunne det 
være en god mulighed uden at skulle bruge penge nu og her. 

 



6. Stævneudvalg: 
o Orientering stævnet d. 8.-9. & d. 15. okt.   

Det var generelt nogle gode dage. Vi har ikke fået en tilbagemelding fra Vennerne, 
men mange mennesker alle dage og også flere ting udsolgt fra køkkenet. Louise 
var lidt presset og manglede hænder, da hun skulle være flere steder på en gang. 
Dette skal vi blive bedre til næste gang. Martin Rahn forespørger tre årlige E-
stævner. Vi taler om, hvordan vi får flere hænder til både at planlægge, gøre klar, 
pynte op, være der under selve stævnet og rydde op herefter. En mulighed kunne 
være et underudvalg under stævneudvalget. Vi prøver at arbejde hen i mod 
endnu et E-stævne. 

o Dommertårne.  
Der er bestilt et stk. lavet på specielle mål, som måske er færdigt og evt. kan 
hentes i Kolding området. Rikke S. tager kontakt til Lene om det helt færdig og 
endelig mål, og hvordan den evt. kan hentes. 

o Fremtidige stævner.  
Der er lagt stævner ind i kalenderen. 

 
7. Elevskolen/Undervisning/Heste: 

o Status på undervisning.  
Vi har flere på venteliste, men mangler hestemateriale. 

o Status på Heste.  
Vi mangler heste og har hele tiden fokus herpå. 

o Status på Springundervisning v/ Anna Sandahl.  
Alt kører godt indtil videre med flere og flere tilmeldinger. 

 
8. Sponsorudvalg:  

o Orientering.  
Intet nyt. Der er ønske fra den nu siddende bestyrelse om et nyt 
bestyrelsesmedlem også sidder i sponsorudvalget. 

 
9. Arbejdsdage:  

HH forespørger om lån af maskine evt. kunne ske 6/11 til brug for etablering af spalter på 
løsdrift folden. HH vender tilbage snarest. 
Søndag, den 8/1- 2023 kl. 09.00 
Søndag, den 5/2-2023 kl. 09.00 

 
 

10. Møderække: 
Mandag, 28/11-2022 kl. 18.30 
Torsdag, 15/12-2022 kl. 19.00 – evt. smørrebrød (Kristoffer) 
 

 
11. Eventuelt 

o Betongulv i stald er glat, hvad kan gøres?  
HH fortæller om to løsninger, som dog ikke er helt optimale, da betonen bliver 
svær at feje efterfølgende. Det bedste vil være at højtryks rense betonen to gange 
årligt for at komme helt i bund. Det er desværre også en lidt tung opgave, da 
stalden skal tømmes og alt bliver vådt. 
 
Sluttelig fortæller Martin Rahn, at automatiske dørlukkere til privat sadelrum 
opsættes onsdag, den 26/10-2022. 


