Bestyrelsesmøde d. 25/5-22
Til stede: Mette G, Anne Dorthe, Christian, Martin, Sanne og Tanja

Pkt. 1: Gennemgang/opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Godkendt
Pkt. 2: Gennemgang/opfølgning på referat fra generalforsamlingen
Godkendt
Vi gennemgik de forskellige forespørgsler, der kom fra medlemmerne og de bliver taget
løbende. Emnet vedr. bedre kommunikation prioriteres og der arbejdes på, at lave en bedre
kommunikation.
Pkt. 3: Info vedr. møde med ansatte v. Anne Dorthe
Der er godt gang i div. Projekter og de knokler med de daglige opgaver. Ved
generalforsamlingen blev der spurgt til, hvem man som medlem skal kontakte, hvis der opstår
spørgsmål. Det er Gunnild og Alexander, der har ansvaret for den daglige drift.
Til info er der følgende ansatte:
Daglige leder Gunnild og Alexander
Staldmedarbejder Brian og Henrik
Ekstern springunderviser Jimmi
Intern underviser Gustav
Hal 4: Gunnild arbejder på en plan for, hvordan pallerne skal stå placeret i hallen, så pladsen
udnyttes bedst muligt.
Pkt. 4: Udvalg og tilhørende kontaktpersoner
Der er i dag følgende udvalg:
Stævneudvalg med Sanne Laursen
Handyudvalget med Christian Høffner
Cafeterieudvalget med Martin Bossel
Elevskoleudvalget med Mette Gludsø
Driftsgruppen med Mette Gludsø, Anne Dorthe, Gunnild og Alexander
Nye udvalg oprettet ved dagens møde:
Sponsor/kommunikationsudvalg med Martin Bossel og Tanja T. Feddersen
Pkt. 5: Partsgruppen og en generel snak vedr. regler og retningslinjer
Det står ikke skrevet i partskontrakterne, at man som part skal ordne boks, men vi anbefaler, at
man ordner boksen, når man alligevel er der. At ordne boks er også en del af det at ”have hest”,
så er man også med til at sørge for at ens parthest har det godt i boksen.
Pkt. 6 Billeder til hjemmesiden og boksen på den udendørs væg
Tanja har taget billeder af bestyrelsen og får taget af resten af de ansatte. Når dette er gjort
lægges de op på vores hjemmeside og bliver ligeledes hængt op i den boks, der hænger på
privatstalden ved p-pladsen
Pkt. 8 Planlægning af arbejdsdage – herunder hegn
Christian følger op i handyudvalget i forhold til arbejdsdage

Pkt. 9 Evt.
Bygningerne mv:
Centerbestyrelsen indkaldes til møde til en snak/forventningsafstemning
Dyr strøm:
Der er indhentet tilbud på en varmepumpe til cafeteriet og dertilhørende lokale. Det bliver sat i
gang så snart de har tid
Ryttermærker:
Mette Halberg og Charlotte Mols har taget initiativ til, at man som elev/medlem af rideskolen
kan tage ryttermærker. Det startes op efter sommerferien og I hører nærmere.
Hestesommerferie:
Hestene holder HELT sommerferie i ca. 4 uger
Næste møde er d. 20/6 kl 18

