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 Fremmødte: 

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

1) Ref. á 2016.03.08 godkendt og underskrevet. 
  

2) Erik:  Elevholds lister skal udfyldes, sådan at Bestyrelsen & anden afløser kan se 
hvem der rider og på hvilken hest.   Jørgen tager snakken med Erik. 
 

3) Bendte: Langtids sygemeldt.  Jørgen tager kontakt til Bendte med henblik på opsigelse 
pr. 31.3 2016 med sidste arbejdsdag d. 30.4 2016. Kan arbejdet genoptages inden d. 30.4 
2016 er Bendte genansat. 
 

4) EM.  Klubben får for lidt ud af den betaling der bliver udbetalt til EM. Rengøring skal 
efterfølgende varetages af øvrig personale ved Handicap afbud. EM tager april måned med. 
 

5) Ridehus / Enetimer / Fællesundervisning:  Ridehuskort betaler for Pasning af heste + 
brug af faciliteterne omkring Kallehavegaard. 
 

6) Juniorudvalg: Inviteres til at komme 26.4 2016 kl. 18:15. 
 

7) Elevheste: 
a. Peter har været meget syg den seneste tid, og der er det besluttet at han ikke 

får flere chancer, næste dyrlæge der tilkaldes i den nærmeste fremtid, er for at aflive 
Peter. 

b. Ridefys mangler en ny Laban og Tytten, Heidi snakker med Jesper og Ane om 
de evt. har nogle kontakter der kan hjælpe med en eller to nye Heste / Ponyer. Liv 
SKAL trænes til Handicap hest, til brug efter Sommer pausen. 

c. Halvpart / Ejer heste skal have indføjet i deres udlåns kontrakter at de ikke kan 
bruges udenfor Kallehavegaard, når der er Elev stævner eller andet Elev 
arrangement. 

 
8) Mail fra Karsten:  Ændring til vedtægter som skal på Ekstra ordinær 

generalforsamling. 
 

9) Ekstraordinær generalforsamling: planlagt til d. 3.6.2016. 
 

10) Stævne Sekretariat:  Tekniskskole vil gerne være med på denne opgave, men kan ikke 
give nogen afslutnings dato. Randers Produktionsskole skal kontaktes omkring samarbejde. 
Heidi tage kontakt. 
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11) Undervisning: Lars Lykke mangler tilbage melding, Indtil vi har modtaget 
tilbagemelding fra Lars forsøges andre muligheder. Heidi undersøger muligheder. Bo 
kontakter Lars omkring undervisning på Kalle. 
 

12) ATW: Klubben har købt ATW, Heidi tager snakken med Ane & Jesper omkring 
køb/Salg, og takker ja til deres tilbud omkring forhøjelse af Traktor lejen til 1.500,- kr +moms 
Pr. måned. 

 
13) Ind og udlukning: Aftaler skal laves med Jesper, og Jesper uddelegere arbejdet til de 

Ansatte. 
 

14) Økonomi/Medlemmer:  Klubben har et stabilt medlemstal. 
 

15) Status fra Sidste møde:  
a. Dankort terminal: Jørgen har fået tilbud på ny terminal, og Heidi skal 

bestille via Kontor mail. 
 

16) Evt.: 
a. Udsendelse af Ris og Ros Skema sammen med Faktura. Jørgen påtager sig 

opgaven at udforme skema til elektronisk udfyldelse. 
b. Oprydning i rum med Stævne- og Halvparts-skabe. Opgaven hører under 

Jesper. 
c. Problemer med Weekend fodring vedr. Hø/Wrap. Brian tager snak med Judit 

omkring hvordan mængden afvejes. 
d. Opfordre alle til at læse regler omkring brugen af terrænbane. 
e. Jørgen / Ema har valgt at flytte deres Pony. Så Jørgen Udtræder af bestyrelsen 

ved den Ekstraordinær generalforsamling. Men vælger at arbejde for klubben frem til 
denne. Bestyrelsen godkender dette. 

f. Opdatering af Hjemmeside kræver koder, og Brian tager kontakt til Nico, for at 
høre om han ligger inde med disse. 

g. Bo aftaler med Heidis mand omkring små ændringer og tiltag vedr. ATW 
 

17) Fonde søgning samt prioritet:   
1. Ny Sandbane 
2. Handicap heste 
3. Stævne sekretariat 
4. Skridt maskine 
5. IT Udstyr 

 


