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DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. Jørgen Tolstrup blev valgt som dirigent.

2. Beretning/siden sidst fra forretningsudvalget

3. Behandling af indkomne forslag

4. Udvalg 2018/2019

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt



BERETNING
Økonomi: Fortsat presset på kassebeholdningen

Opstaldere: Lidt nye og kendte ansigter på vej ind

Undervisning:

Spring kører så godt, at vi udvider med 1 ekstra dag

Dressur kører godt, men kunne godt bruge lidt ekstra elever

Elevskole kører så godt, at vi udvider med 1 ekstra dag

Pt. venteliste på undervisning, parter og vi mangler heste/ponyer

Personale: Tilpasset nuværende aktivitetsniveau, men udfordret på at nå rundt

Danni er kommet godt i gang som driftsleder

Mette er startet som underviser i elevskolen



BERETNING
Tiltag:

Overgang til piller er pt. udfordret pga. prisstigninger på halm, piller osv.  

Derfor afventer vi pt. og overvåger vi situationen.

Intro tilbud til nye opstaldere mhp. at få fyldt op igen.

- ændret til et depositum pr. kontrakt/ejer

Ønsker at etablere et hestehotel i hal 4 til hesteejer på 
gennemkørsel til stævner i Tyskland/Holland/Norge

Udvide udlejning af faciliteter til kåringer og lign.

Nye partskontrakter med ændret vilkår



BEHANDLING AF 
INDKOMNE FORSLAG

Forretningsudvalget har forslag, kommer under punkt. 8, valg af revisor.



UDVALG 
Flg. udvalg er etableret d.d.

Køkken: Dorthe, Anne Dorthe, Merete, Rikke, Mette B. & Maria K.

Stævne: Ann-Sofi, Fie, Tina A. & Maria K. (1-2)

Sponsor: Peter K. (1)

Handyman:  Ejnar, Jens J., Morten Q., Morten J. (X antal, som kan byde ind?)

Mangler ansvarlig for:

Hjælper & pointsystem (vedligeholde og opdatere)

Hjemmeside (vedligeholde og opdatere)

Social medier  (fortælle den gode historie)

Hestehotel i hal 4  (booking og koordinering)



Følgende indtræder i udvalg eller varetager flg. poster.

Stævneudvalg: Charlotte Charmig og Iben K. Nielsen

Hjemmeside: Marianne Clemmensen

Facebook: Nadia Knudsen og Iben K. Nielsen

Hestehotel: Thomas Johansen og Jette Bisgaard

Aktiviteter iflg. Dressurundervisning: Charlotte Charmig

Sponsor: mangler fortsat en hjælper

Hjælper- og pointsystem: Mette Tandrup Lauridsen

UDVALG 



VALG AF FORMAND
Jesper Lawcock blev genvalgt

VALG AF SUPPLEANTER
Charlotte Charmig blev valgt som suppleant.
Mette Gludsøe blev valgt som suppleant.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Morten Jakobsen, Peter Karlskov og Christian Høffner blev 
genvalgt.
Ulrik Eg blev valgt.



VALG AF REVISOR

Nuværende forretningsudvalg ønsker, at skifte revisor 
i forbindelse med årsafslutning, hvilket kræver at 
forsamlingen giver bestyrelsen mandat til dette.

Dette blev enstemmigt vedtaget.



EVENTUELT 
– KOMMENDE AKTIVITETER

Gennemgang af kommende 
aktiviteter og stævner.

Vigtigt, at man støtter op om 
stævner og hjælper til, ellers 
må de aflyses hvilket påvirker 
økonomien. Så skal indtægter 
findes andre steder.



EVENTUELT
• Vigtigt, at man giver et ekstra nap med  i de kommende 6 mdr.

• Vigtigt, at man skriver sig på hjælperlister og ikke bare møder op 
eller slet ikke møder op!

• Overhold regler ift. foldtider, longering, opsyn hal 2, ryd op osv. 
osv. - vi vil ikke lege bussemænd



Følgende spørgsmål blev rejst:

• Skal alle hunde være i snor. JA – dette indskærpes.

• Er mobil til hest tillade. NEJ – dette indskærpes.

• En større gruppe piger vil den førstkommende 
lørdag lave en rengøringsdag, hvor rytterstue 
rengøres. ☺

EVENTUELT



Tak for i aften 


