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Bestyrelsesmøde d.26-06-2019 

 

 

 

Indkaldt af:  Referent:  

Mødetype: Bestyrelsesmøde Ordstyrer:  

 

Deltagere: 
Inge, Tina, Helene H, Sjoukje, Kim, Jane  
Afbud fra:  
Camilla S   
Inviteret:  

 

Dagsorden emner: Referat: Ansvarlig: 

   

1) Godkendelse af 
dagsorden. 

 Godkendt alle 

2) Opfølgning fra 
tidligere møder 

• Varmepumpe 
- Inge har forespurgt Rune i forhold 

til snart at få monteret 
varmepumpe. OBS på at følge op 
på den snart monteres. 

• Saddelholdere 
-Henriette har monteret 2 ekstra. 
Hvis der findes flere, vil de løbende 
blive monteret. 

• Sikkerheds karbin opsadling 
- Punktet undersøges stadig, der er 

endnu ikke fundet de rette til 
montering. Helene K måler efter 
for at sikre at de rigtige indkøbes. 
Det undersøges om der kan 
monteres 5 i stalden i stedet for 
de nuværende 4. Ligeledes 
undersøges mulighed for at sætte 
kroge op udendørs, der også kan 
bruges til opsadling mm. 
 

Inge 
HK 
HK 

Inge 

Mødested: 
Klubhuset 
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• Klubhus 
- Der er monteret nye vinduer. 

Huset er delvist malet, mangler 
anden omgang. Ligeledes mangles 
der montering af metal kantlister. 
Evt udskydes så der kan søges 
penge ved kommunen til det. Ved 
næste ansøgning også obs på ny 
dør og lille vindue til toilet. 
Vinduet kan på nuværende ikke 
åbnes. 
Kenneth og Helene K har en aftale 
i uge 28 om at det sidste el og 
vandvarmer til klubhuset bliver 
monteret. 
Kim afmonterer el radiatorer i 
klubhuset, da de ikke skal bruges 
efter montering af 
varmepumpen. 

3) Økonomi 
 

  
Jane orienterer 
Se vedhæftede 
 

 

4) Nye og udmeldte 
medlemmer 
 

Nye: 
Katja 7 år part på Tulle 
Sussi, opstalder (6 heste der er opstaldet) 
Louise Hansen opstalder, med fjordhest 
Isolde. 
Opstalder broget islænder ukendt ejer. 
Elise 5 år part på Comet 
Victoria 5 år part på canalope. 
 
Udmeldt: 
Katrine og Andrea- Part på Sia 
Anne og Susan Pallesen- Opstalder 
 
 

 

5) Stævne evaluering • Parkering 
- Tina og Bjarne foreslår alternativt 

brug af hestefold til parkering, for 
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at undgå at skulle krydse vejen. 
Det er pt desværre ikke muligt. 
Der skal atter undersøges 
mulighed for skiltning med heste 
på vejen generelt. Og ligeledes 
laves ekstra skiltning for ekstra 
opmærksomhed når der er 
stævne og derved størrer aktivitet 
over vejen. Helene H vil 
undersøge hvad det kræver. 

• Køb af pavillon 
-Peter vil gerne sælge for 4000kr og 
det takker vi ja til 

• Sponsorskilt dressurbanen 
- Punktet ikke behandlet da der 

mangler info om indhold og 
formål 

• Spring: andre spring (Sjoukje og inge) 
-nuværende grønt spring males op til 
” Bjørn K” spring 
- nyt spring med Helles rideudstyr 
males i lyserød. Sjouke står for dette. 
Sjouke for generelt overblik over 
spring der skal repareres mm 

• Nyt hegn springbanen 
-vildt hegn ud mod vejen skal 
trimmes og hegn mellem folde 
trænger til renovering, er ikke helt 
stabilt. 
 
Generelt stor succesfuld stævne. Der 
var rekord på 106 starter og 
pølsemulerne havde en indtjening på 
10.000 ca. weeiiii kæmpe ros til alle. 
 
Dommertårn males og laves færdig.  
 
Ved næste stævne skal der skærpet 
fokus på at bestyrelses tråden holdes 
konkret og simpel. Og at de 
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forskellige arbejdsgrupper laver en 
tråd kun for de implicerede. 

6) Kommende stævne • Dommer er booket 
Til dressur stævne d 7 september. 

• Skal vi lave e-klasser som denne gang 
Inge, Helene og Sjouke finder ud af 
hvordan det giver mening at næste 
stævne skal planlægges. Og får 
ligeledes styr på det tekniske med 
prop, tilmeldinger osv.  

• Have øvelserne til TREC på plads. 
Det vedtages at der benyttes samme 
øvelser som sidste gang. Der 
forespørges efter pølsevogn. Tina får 
lavet overblik over sponsorgaver. 
 

 
Inge 

7) Kommende 
arrangementer 

• Træktur Ribe 26-7 
-Tovholder- Helene K og Inge 

• Træktur middelalderfest 31/8-01/09 
Tovholder -Tina og Helene H 

• Varde å-dag 18/8  
-Tovholder- Camilla Sommer 

• 4H 14 sep. 
Tovholder- Helene K 

• HSDK- låne vores faciliteter 
- Der skulle have været afholdt 

HSDK ved Varde sportsrideklub, 
desværre har de meldt fra. Så 
HSDK er blevet tilbudt at afholde 
stævnet på Fredensberg. Der 
opfordres til at alle gør sig nogle 
tanker om det kan være en god 
ide. 

- Det aftales at vi vil forsøge 
fremover at fastligge vores 
forårstævne i pinsen. Dette er ved 
afstemning i bestyrelsen, 
vedtaget. 
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8) Sommerfest Vi overvejer grill hygge lørdag aften 
efter dressur stævne. Sjouke er 
tovholder. 

Sjoukje 

9) Lån af pony og budget 
omkring partsponyer 

Ditte Ehmsen har spurgt om vi er 
interesseret i at låne en 
shetlandspony på ubestemt tid.  
Ditte kontaktes for at finde ud af om 
vi kan låne den til start, for at prøve 
om hun fungerer hos os. Ligeledes 
undersøges hvilke udgifter klubben 
skal afholde. Inge er tovholder.  
 

Vi drøfter hvad det vil give af udgifter og 
indtægter for driften af parts ponyer, og det 
evt. skal laves som en prøve periode på et 
halvt år?! 
Der tænkes over det og bestyrelsen melder 
tilbage om en god uges tid. 

Inge 

19) Oprydning i klubhus Jane og Tina rydder grundigt op. >Slik 
automat sættes til. 

 

Godkendelse af referat Ref godkendt  

Næste møde 24-11-2019  

 

 


