
 

REFERAT BESTYRELSEMØDE D. 22. JUNI 2021 

DELTAGERE: 

Anne Dorthe Christiansen (suppleant) 

Mette Lauridsen (suppleant) 

Birgit Skov (kasserer) 

Christina Vangsgaard (konstitueret næstformand) 

Mette Halberg (formand) 

 

1) Referat fra sidste møde er godkendt 

2) Dagsorden for dagens møde er godkendt. 

3) Birgit melder intet nyt siden sidst 

4) Kaja er stoppet på VRK, grundet opsigelse af stillingerne som elevskoleansvarlig samt 

underviser fra VRK´s side og Kajas eget ønske om at stoppe i stillingen som 

staldmedarbejder. Der er indsat “nødberedskab” i form af frivillig arbejdskraft til hhv. Stald 

arbejde og undervisning til den sidste uge inden sommerferie nedlukning. 

5) Sommerfold er planlagt og der er ved hjælp fra Heidi Hoffman bestilt smed til aftagning af 

sko mandag og tirsdag i uge 26 og planlagt “eksport” til sommerfold onsdag d. 30/6-21 kl. 

19.00. Elevhestene kommer hjem igen mandag og tirsdag uge 31 og smeden kommer igen til 

beskæring og sko onsdag og torsdag. Fredag er hviledag for alle elevheste. Mette H. laver 

opslag til parter vedr.dette samt i forhold til lån af hestetrailere/chauffører og opfordring til 

alle der ikke er direkte del af transportteam om ikke at være til stede, men at få sagt på 

gensyn inden onsdag kl. 18.30 ad hensyn til at begrænse tumult og stress i forbindelse med 

læsning af elevhestene. 

6) Status og plan for rottebekæmpelsen er godt i gang. Tømmer har været og er i gang med at 

udbedre diverse, på foranledning af centerbestyrelsen, og Mette H. påbegynder reparation 

af murværk når hestene er på fold hen over juli måned. Deadline for færdig melding til Vejle 

Kommune er 16/8-21  

7) Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at fejemaskinen til Weidemann´en ikke er 

funktionsdygtig længere grundet ødelagt hjulleje; dette er forelagt Bonde der vil tage sig af 

det snarest muligt. 

8) Stævner; der figurerer ikke umiddelbart nogle stævner på Go, dette vil Birgit kigge ind i da 

de ifølge den afgåede bestyrelse skulle være bestilt for 2021/22 

9) Status på ridelejer, er at det er planlagt og der er fuld gang i at blive klar til denne weekend, 

både med mad, rengøring af lokaler mm.  

10) Under eventuelt i dag kom flg. emner:  

• partsmøde skal planlægges til efter sommerferien og inden endelig opstart Mette H laver 

opslag og involverer Heidi Hoffman vedr. dette og om hun vil deltage i forhold til 

forventninger for staldorden og lign. og indkalder til dette. 

• Der skal nyt og mere stringent fokus på det at være ponyfræser. Hvordan kan vi fastholde de 

store piger således deres viden og erfaring kan viderebringes. Hvad vil det sige at være 

ponyfræser? Alder? Påklædning? Regler vedr. det at bære ridehjelm? 



• Birgit og Christina tager tjansen med at gennemgå og forme opstalder og parts kontrakter 

samt i samarbejde med Mette H. få meldt ud til opstaldere og parter at der kan komme 

ændringer for nogles vedkommende da der fra bestyrelsens side ønskes en ensretning på 

kontraktmæssige indhold, ingen uskrevne aftaler m.m. 

• Undervisningsteamet vil samles og finde ud af hvor mange hold der er og hvad belægningen 

er på dem; om vi har brug for flere, samt hvad der ønskes af ændringer i den henseende. Der 

ønskes indspark til hvordan elevundervisningen kan optimeres og effektueres samt hvordan 

vi sørger for som minimum at have de aktivitetstimer vi har nu. 

• Mette indkalder Heidi og Per Hoffmann i forhold til deres ønsker og forventninger til ny 

staldmedarbejder. Dette sættes til at være d. 6/7-21kl. 12 (tidspunkt fleksibelt i forhold til at 

både Heidi og Per skal kunne deltage. ) 

• Mette H. vil undersøge hvor langt Kaja nåede med at melde tilbage til Vejle kommune ang. 

Feriepas (efterårsferie) 

 

NÆSTE MØDE ER 28/7-21 KL 17.00 


