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REFERAT  
1.  Godkendelse  af  sidste  mødes  referat  
Referatet  blev  godkendt,  og  ligger  nu  inde  på  hjemmesiden,  hvor  alle  bestyrelsesreferater  ligger.  
  
2.  Aktionpunkter  fra  sidste  møde  
De  forskellige  aktionpunkter  var  sat  i  gang  
  
3.  Økonomi,  status  på  2019  
Regnskabet  for  2019  er  ikke  helt  klart,  men  det  ser  på  nuværende  tidspunkt  ud  til  at  vi  kommer  ud  
med  et  så  stort  overskud,  at  vi  har  råd  til  at  bestille  vores  ebbe-‐flod-‐bane  nu.    
Den  skal  anlægges  lige  så  snart  det  er  muligt  i  foråret  2020.  Michael  har  indhentet  forskellige  
tilbud,  men  vi  skal  være  endnu  mere  sikre.  Desuden  skal  der  laves  jordprøver  og  tegnes  forsikring.  
Det  er  et  stort  og  omkostningsfuldt  projekt  med  mange  dele.  Vi  overvejer,  om  vi  skal  have  en  
projektleder  indover  til  at  styre  processen  og  sørge  for  at  alle  de  forberedende  punkter  sættes  i  
gang  på  det  rette  tidspunkt.  Det  kan  lette  Michael  noget,  da  han  jo  fortsat  har  de  normale  
arbejdsopgaver.  
  
4.  Budget  for  2020  og  i  dybden  med  indtægts/udgiftsposterne  
Vi  gennemgik  indtægts  og  udgiftsposterne  i  dybden  til  mødet.  Vi  havde  ikke  det  fulde  regnskab  for  
2019,  men  kun  til  og  med  november.  Men  vi  forestiller  os  ikke,  at  billedet  pludselig  ændres,  når  vi  
får  de  sidste  tal.  
De  tal,  som  kom  frem  ved  disse  beregninger  blev  diskuteret  indgående  ved  mødet.  

Forretningsmæssigt  bliver  vi  nødt  til  at  forholde  os  til,  at  vi  nu  endelig  er  kommet  i  dybden  med  
dette.  Vi  vil  derfor  regne  efter,  når  vi  har  fået  de  endelige  tal  for  2019.  Og  derefter  vil  vi  bruge  
denne  nye  viden  til  budgettet  for  2020  og  til  at  kunne  træffe  fremtidige  beslutninger  på  et  bedre  
grundlag.  
Der  kan  sagtens  være  forhold,  som  skal  rettes  lidt  ind  eller  ændres  på.  Det  vil  vi  diskutere  på  
næste  bestyrelsesmøde.  
  
Vi  skal  have  råd  til  vores  ebbe-‐flod-‐bane.  Det  er  simpelthen  need  to  have.  Derudover  vil  vi  gerne  
have  råd  til  at  få  drænet  vores  folde,  og  det  skal  der  være  plads  til  i  budgettet  for  2020.    
Karina  havde  til  mødet  lavet  et  helt  råt  budget  baseret  på  tallene  2019.  Dette  budget  skal  justeres,  
når  vi  er  blevet  enige  om  hvordan  løser  nogle  af  ovenstående  problematikker.    
    
  
5.  Rideskolen,  status,  Katrine/Michael  
Berta,  vores  nye  handicaphest  går  nu  lidt  rideskole,  så  den  bliver  vænnet  til  livet  her.  Den  er  ikke  
helt  rolig  nok  til  at  blive  handicaphest  endnu,  men  den  har  det  rigtige  temperament,  så  det  er  et  
spørgsmål  om  tid  og  tilvænning.  Vi  synes  at  Whitney  og  Pride  har  stået  deres  dont  nede  i  
rideskolen.  Pride  går  kun  én  gang  handicap  om  ugen  og  bliver  også  brugt  lidt  til  begynderholdene,  
men  han  er  helt  gammel  og  stiv  –  og  vi  synes  faktisk  at  det  er  mest  værdigt  hvis  begge  heste  snart  
kommer  til  de  evige  græsmarker.    
Melina  har  været  halt  længe,  hun  har  haft  kiropraktor  og  haft  ondt  i  ryggen,  men  det  er  i  bedring  
nu  heldigvis.  Cantona  er  klar  igen  efter  hans  øjenoperation.  
Elev-‐cup  er  i  fuld  gang,  og  vores  GEK-‐hold  er  rigtig  dygtige.  
Vi  talte  lidt  om  at  ændre  titlen  på  de  forskellige  ridehold,  så  der  ikke  står  decideret  ”voksenhold”.  
Vi  talte  også  om  muligheden  for  at  kunne  tilbyde  mere  eneundervisning  på  rideskolen.  Og  også  om  
at  indføre  ridelejr  på  andre  tidspunkter  end  sommeren,  da  det  både  var  efterspurgt  og  en  god  
forretning.    
Aktion:  Michael  tager  en  snak  med  Katrine  om  at  ændre  nogle  betegnelser  på  rideholdene,  
desuden  vil  en  fra  bestyrelsen  sætte  sig  med  Katrine,  så  alle  Katrines  mange  ideer  kan  få  luft  under  
vingerne.  
  
  
6.  Pensionærdelen  –  tilgang  
Der  er  kommet  enkelte  nye  pensionærer  den  sidste  måned.  Vi  har  mulighed  for  at  tage  et  par  
stykker  mere  ind,  men  vi  vil  gerne  have  pensionærer,  som  passer  ind  i  vores  kultur  og  kan  supplere  
de  pensionærer  vi  har  i  forvejen.    
  
7.  Renovering,  regn  i  ridehus  etc.  
Helle  havde  set,  at  det  drypper  ind  i  ridehuset  fra  Maltegårdsvej  flere  steder,  når  det  regner  
kraftigt.  Det  var  hun  bekymret  over,  men  heldigvis  har  Michael  allerede  rykket  på  det,  så  det  bliver  
udbedret  nu.    
Desuden  kunne  Michael  fortælle,  at  der  bliver  sat  lamper  op  på  storfolden,  så  de  lyser  ind  på  
folden  fra  ”nabo-‐siden”.  Det  går  i  gang  i  næste  uge.  
Helle  vil  sørge  for  at  vi  får  etableret  et  overvågningskamera  på  gårdspladsen  hurtigst  muligt.  

Vi  talte  om  hvordan  vi  får  drænet  storfolden.  Michael  foreslog,  at  vi  får  et  tilbud  på  at  storfolden  
bliver  en  ebbe-‐flod-‐fold  –  af  det  samme  firma,  som  har  givet  tilbud  på  ridebanen.  Det  vil  
selvfølgelig  kræve,  at  der  bliver  samlet  klatter  op  fra  den  fold  af  personalet  hele  dagen.  Men  det  
vil  bare  være  super  skønt  med  et  helt  drænet  fold.  Vi  tror  også  det  vil  kunne  trække  nye  kunder  til.    
Helle  efterspurgte  et  GEK-‐flag  til  vores  flagstang.  Det  vil  Mulle  lave  og  sende  til  tryk.  Desuden  
besluttede  vi  at  indkøbe  et  nyt  Dannebrog,  da  det  gamle  er  gået  tabt  i  branden.  
  
8.  Næste  bestyrelsesmøde  
Næste  bestyrelsesmøde  er  24.  marts  2020.  
  
9.  Eventuelt  
  
Reglerne  for  det  store  ridehus  skal  indprentes  alle  brugere  
Det  gælder  især  rideskolerytterne  og  partsrytterne,  hvor  vi  har  modtaget  klager  over,  at  de  
ikke  overholder  (eller  kender?)  reglerne  og  dermed  er  til  fare  for  andre.  
Aktion:  Michael  taler  med  Katrine  om  dette.    
  
•   Nyt  bommateriel  til  det  lille  ridehus,    
Vi  skal  have  noget  nyt  bommateriel  til  det  lille  ridehus.  De  plastbomme  vi  har  nu  flyver  rundt,  
når  hestene  træder  på  dem,  og  hestene  har  heller  ikke  respekt  for  dem.  Så  selvom  de  var  
billige  og  de  er  nemme  at  flytte  rundt  på,  så  behøver  vi  nogle  andre  og  lidt  tungere  bomme.  
Aktion:  Michael  kommer  med  et  tilbud.    
  
•   Sadelrum  –  dør,  fejning  
Der  har  været  noget  frustration  om  numrene  i  sadelrummene,  og  Michael  vil  kigge  på  det.  
Desuden  vil  vi  rigtig  gerne  have,  at  man  ikke  lader  døren  til  sadelrummene  stå  åben  om  
eftermiddagen.  Så  er  der  for  det  første  ingen  sikkerhed,  dernæst  støver  det  også  meget.  
Endelig  vil  vi  gerne  opfordre  til  at  I  engang  i  mellem  lige  svinger  kosten  i  jeres  sadelrum.    
Aktion:  Michael  ser  hvordan  han  kan  løse  nummer-‐problematikken.    
  
•   Parkering  på  gårdspladsen  og  trailerlæsning  
Vi  vil  gerne  henstille  til,  at  I  KUN  parkerer  ved  de  rigtige  parkeringspladser.  Det  vil  sige  ikke  
midt  på  gårdspladsen,  eller  ved  siden  af  borde-‐bænkene  eller  langs  hegnet.  Er  
parkeringspladserne  optagede,  så  må  I  parkere  ude  på  Maltegårdsvej.    
På  samme  måde  vil  vi  sige,  at  det  ikke  er  i  orden  at  holde  nær  en  time  på  gårdspladsen  med  sin  
trailer.  Det  er  kun  til  på  og  af-‐læsning.  Det  er  selvfølgelig  ok  lige  at  muge  traileren  bagefter  –  
men  så  skal  den  køres  væk,  så  den  ikke  står  i  vejen.  
  
•   HUSK  I  ØVRIGT  
At  den  8.  februar  bliver  spejlene  ordnet  i  det  store  og  det  lille  ridehus.  (de  starter  i  det  lille  
ridehus  kl.8)  
  
  

