
Referat af bestyrelsesmøde d. 26/9-22 
 
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
Registreringen for friridningen fortsætter september ud. Det er super fint, at så mange har 
skrevet på – vi takker, og håber I lige vil fortsætte det gode arbejde september ud, så vi kan få 
afleveret nogle gode tal til kommunen. 
 
Pkt. 2: Ansættelse af ny staldmedarbejder 
Som skrevet ud på fb., så er Jeanette Henriksen ansat som ny staldmedarbejder pr. 1/11-22 
Hun erstatter Alexander, der har sidste dag d. 30/9-22. Emilie overtager hans undervisning om 
torsdagen. 
 
Pkt. 3 Nyt fra Gunnild 
Denice som pt. er her i praktik forlænges til året ud. Det går rigtig godt med hende. 
 
Pkt. 4 Nyt fra elevgruppen 
Quinto kommer forhåbentlig snart tilbage 
Der arbejdes på at få solgt Gunnar og Isabella. 
 
Og så arbejdes der fortsat på at få fundet nye heste/ponyer til eleverne, så vi kan få skåret 
endnu mere ned i vores lange venteliste. 
 
Pkt. 5 Hø 
Der arbejdes ihærdigt på at finde en god løsning, så medlemmerne vil kunne købe hø direkte 
fra VRK. 
 
Evt. 
Vi ønsker at få skiftet lyset i hal 1 og 2 – der afventes svar fra kommunen, der skal have det 
med på deres næste puljemøde 
 
Der er skrevet ud på fb. Vedr. stævne i kæpheste og et holdridningsstævne. Det er alle der 
modtager elevundervisning, der kan deltage i holdridningsstævnet. Der er stadig åbent for 
tilmelding til begge dele. Prisen er 35,- for kæpridning og 80,- for holdridning. 
 
REMINDER: 
Uge 42 + 43 + 44 bliver der lagt nyt tag på hal 1. Når vi ved mere om, hvordan det helt præcist 
kommer til at løbe af stablen, skriver vi ud. 
 
HUSK FORTSAT AT SLUKKE LYSET NÅR MAN FORLADER HALLER MV. DET ER IKKE BLEVET 
BILLIGERE SIDEN SIDST. 
 
Næste møde: 
31/10-22 kl. 18.30 


