
Bestyrelsesmøde / HER 

Deltagere
Kristina Tägtström (KT)
Jakob Gaardsted (JG)
Niels Facius (NF)
Tina Høegh Andersen (TH)
Ole Moeslund Pedersen (OM)
Johnny Lauritsen (JL)
Morten Gotfredsen (MG)
Carsten Andersen (CA) – Referent

Sidste referat
Ingen kommentarer

Økonomi
Regnskabet for okt. samt år til dato blev gennemgået!
Vi kigger ind i muligheden for at lave det bedste resultat i mange år – vi er lige nu meget bedre end budget, og der er stor 
forhåbning om at året bliver godt! Vi tester i øjeblikket nye maskiner som afløser for schäferen, tests af nye maskiner 
færdiggøres formentlig i uge 47 – hvis disse tests falder rigtigt ud, så ligger der en ret stor besparelse på årlig basis.

Opdatering på Fiberbund
Der er oprettet en byggekonto, og leverandøren er betalt. Dags dato er arbejdet blevet færdigt. 
Der er nu afleveret en manual på hvorledes fiberbunden skal behandles. En af de nærmeste dage laves gennemgang, og 
derefter bliver slutbeløb betalt.
Det er nu altafgørende at vi ALLE på HER behandler vores bunde pænt, at den bliver plejet efter forskrifterne.
Kristina er ansvarlig for daglig pleje af bunden efter forskrifterne! Men vi er ALLE ansvarlige for oprydning, opsamling af klatter 
etc.

Opdatering på Kloak / Tømrer arbejde
Tilskuddet fra kommunen er blevet prioriteret, og vi kan få lavet som følge:
Tømrerarbejde som følger: 

Reparation af tage (mellem og stor)
Tagrende på stor ridehal skiftes 
Taget på bagerste del af stævnestalden (dette varer lidt endnu inden dette sker) 
Skrotrende over ponystald repareres 
Indvendigt tag på ponystald repareres 
Tagrende ved lade, stævnestald samt mellem ridehal repareres.

Parkeringsområde samt passager omkring mellembygning og stor ridehal præpareres.
Vedr. kloak – der pågår stadig undersøgelser, disse er endnu ikke afsluttet.

Videoovervågning

Vi kører i øjeblikket tests på videoovervågning i ridehaller samt stalde! – inden dette er fuldt oppe at køre kommer der 
yderligere information vedr. dette på hjemmesiden.

Dato til Generalforsamling
Klubbens ordinære Generalforsamling afholdes tirsdag den 25. februar 2020.
Der udsendes dagsorden samt vedtægter ud senest 4 uger før.

Evt.

Der er blevet indkaldt til Distrikts koordinerende møde vedr. stævner i 2020 – vi tilstræber at lave en attraktiv stævnekalender 
næste år – når der er nyt opdateres dette på hjemmesiden.

Næste bestyrelsesmøde er i januar


