
Kallehavegaard Rideklub  Bestyrelses møde Referat d. 2016.03.08 

 

 

 Fremmødte: 

Bo R. Thettrup 
Brian Straarup 
Heidi Neiiendam 
Jørgen D. Hildebrandt 
Lars Jespersen 
 
 

1) Køb af ATW:    Skal Jesper eller klubben købe ATW’en afhænger af prisen. 
 
Ane & Jesper Deltager. 
 

2) Privat Undervisning:   Medlemmer har ytret ønske om ny underviser. Jesper har 
bestyrelsens opbakning til at fortsætte sit arbejde. Henover foråret vil det blive stillet 
en anden Underviser til rådighed Tirsdag og Fredag. Jesper har nogle kontakter som 
skal spørges. 
  

3) Weekend Vagter:   Weekend vagter skal have noget mere oplæring i hvordan der 
fodres. Der er fra medlemmer ytret bøvl omkring mængden af Wrap der gives. Jesper 
tager denne opgave videre. 

 
4) Køb af ATW:   Ane og Jesper købe ATW’en og leje ud til Klubben. Samtidig vil 

Rendegarveren blive medtaget i Traktor lejen som blive hævet fra 1.300,- til 1.500,- 
Kr +moms pr. måned. Denne leje dækker alt vedligeholdelse omkring de 3 maskiner 
og deres tilbehør.  

 
 Ane & Jesper Udtræder. 
 

5) Elev hest Pelle:   Pelle vil gerne afprøves 1 til 2 uger mere, da der er problemer 
med at få den til handikap rampen, hvis ikke dette er muligt med yderlige udlån, skal 
Pelle tilbage da den ikke pt kan bruges til Handikap.   Heidi står for at ringe til ejer.   
 @Pelle kunne ikke afprøves  yderligere og sendes derfor retur. Jørgen og Bo står 
for retur Transport. 

 
6) Mad og Drikke vedr. Stævner:   Der skal søges en lejligheds Spiritus bevilling til 

vores Stævner. Samtidig vil der til stævner skulle uddeles mad og drikke billetter til 
hjælpere. Der er Vand og Kaffe ad libitum til alle Stævne hjælpere. 

 
7) DRF Repræsentantskabs møde d. 16-17.4 2016:    Lars & Brian deltager for 

Klubben i ”Ledelse og motivation af Frivillige (Primadonnaer) & Konflikthåndtering i 
Klubberne” 

 
8) Evt.:  

 Vores Dankort terminal står til udskiftning, Jørgen finder tilbud på ny terminal. 
  


