
Bestyrelsesmøde 12. april 2022:

Til stede: Lene, Keld, John, Jacob, Anne, Michael og Gitte.

Referent: Gitte

1: Folde.
Sofie er med på best. møde vedrørende foldene. Resten af foldene bliver færdige 30. april. Elevhestene skal
græsses ind, og flyttes på sommerfold 28. maj – sammen med de andre. Sofie laver kriterier for ønsker til
sommer- og vinterfolde og et forslag til hvor mange heste der kan gå på de forskellige folde. Alle kommer med
ønsker 2 gange om året. Sofie fordeler heste på folde.

2: Parter (foreløbig er Jacob og Anne i partsudvalgt – det vil give mening at der også kommer en af
underviserne med i udvalget):
Der bliver flyttet lidt rundt på parterne. Der er venteliste og Jacob kontakter nye parter. Når Killy ikke længere er
halt, skal den også have en part.
Dyrlæge: Obs. på, hvornår der hentes dyrlæge – det skal omkring en hestekyndig og altid økonomiudvalget. Det
er vigtigt, at der er en hestekyndig i partsudvalget, som der kan sparres med.
Foxy bider når man går forbi hendes boks og kan ikke forstå, at der ikke falder foder af hver gang. Vi prøver at
bytte boks med Heino, fordi der er mere plads til at passere her. En plade vil blive sat op mellem Van Gogh og
Foxy på arbejdsdagen.

3: Haludvalg.
Vi skal gå flere veje ifbm. ansøgningen om en ny hal. Vi har en del forslag og muligheder. Michael og John

indkalder til en infoaften omkring ansøgning om ny hal – herunder at der skal etableres et haludvalg.

4: Arbejdsdag.
Fokusopgaver - listen opdateres. Keld laver opslag på fb
6-8 maj kommer der vibrator til banerne.

5: Budget:
Budgetforslagene færdiggøres og sendes ind til forvaltningen.

6: juniorudvalg:
Juniorrepræsentanterne skal inviteres til de første 30 min hver gang – og dagsorden skal laves om så den passer
hermed.

7: udvalg
Michael kommer med et udspil til indholdet i udvalg efter sommer.

8: Økonomi
Bestyrelsen har fået tilsendt likviditetsregnskab pr. 31. Marts 2022.
Der er fokus på indkøb af strøelse løbende. Der vil blive meldt ud, hvis pris eller ordning ændres.
Der er hele tiden fokus på alle udgifter og indtægter.



9: Stalden:
Pga. sikkerhedshensyn har bestyrelsen besluttet, at vi går tilbage til tidligere håndtering af smuldposer. På
staldgangen må kun stå de af HIRI tildelte smuldposer og ALDRIG egen indkøb. HIRI poserne må kun stå der i
weekenden.
Dvs. at alt skal være fjernet (enten lagt i boks bunden eller i bagagerummet på din bil) senest søndag aften i
samme weekend. HIRI kan desværre ikke tilbyde opbevaring af egne indkøb.
Staldgangen skal således være ryddet 100 % søndag aften og fri til Nadia mandag morgen.

10: Næste møde - 19. maj – og staldmøde.

11: EVT.
a) Der er kommet en mulighed for at ansøge en pulje ifht bæredygtighed – frist 12. maj.

b) Forslag om at få kigget på vores fb-grupper. Hvem er medlem, og hvem skal være medlem.

c) Loftvinduerne i stalden med det gamle loft er blevet tætnet. Taget er ved at være gammelt, og bliver
snart utæt. Vi kigger på taget, og får en vurdering.

d) Vi har fået et tilbud om saltning, fra vejen og op til laden, og foran foldene. Vi har det i tankerne til
vinter.

e) Der er lavet servicetjek på vores porte så de kører bedre. Der kan blive behov for at få udskiftet
fjedrene på sigt.


