
Referat af bestyrelsesmøde (D. 19/04-2018)

Mødested: Gildesalen/Rytterstuen

Tid:  19.30

Deltager:  JJaroslav Broz, Inge-Lise Lorenzen, Karin Dreyer, Rikke Dall Schyth,  
Connie Købke, Sara Lorenzen og Cecilie Toft

Afbud:  Kirsten Brandstrup

Næstemøde: 08/05 2018 – kl 20.00

Referant: Cecilie Simone Toft

1. Økonomi/Tilskud
 – Tilskuddet er kommet fra kommunen, går til Torben Andersen og Torben Andersen.
 – Softbeds til alle Cecilie aftaler med Torben forhandler.
 – Hø vægte, trillebøre, høtyve og grebe undersøges og købes.
 – Cecilie undersøger med  sponsor til trillebøre.
 – Cecilie undersøger med kæder på staldgangen til opbinding af hestene.
 – Karin Bestiller Internetforbindelse til BNR.

2. Leje af Gildesalen/Rytterstuen
 – Udlejes kun til medlemmer af BNR.
 – Pris for lejen af Gildesalen/Rytterstuen og køkken: 1000 kr.
 – Pris for leje af Gildesalen/Rytterstuen, køkken og 2 heste: 1500 kr.
 – Depositum for leje af begge ting 300 kr.

3. Personsag.
 – Vi har diskuteret sagen.

4. Fold/Kommunen/Orientering 
 –  Rikke snakker med Kommunen ang. produktionshøjskolens hjælp med diverse reperationer  

og vedligeholdelses opgaver.
 – Måtter til foldene så hestene kan komme ud, Sara undersøger og sender nogle tilbud til kommunen.
 –  Rikke Snakker med Mette Arkitekten om: grus, ventilationen i stalden virker ikke, brandtilsyn,  

hulrum på køkken bordplade.
 – Kommunen kommer og sætter låse på portene ved laden.
 –  Mette Arkitekten undersøger muligheder for lukkelse af grusvejen for at undgå unge mennesker og 

deres racerkørsel, mens der er heste på banen og piger på gårdspladsen.
 – Sara, Rikke og Karin tager til møde med kommunen ang. ridestier.
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5. Dyregaarden
 – Der skal planlægges et møde med Dyregaarden.

6. Eventuelt
 – Karin undersøger efter en vanddispenser/dunk til pigerne i rytterstuen.
 – Sikkerhedssko til personalet. Sara snakker med Sophia Heinrichas.
 – Indvigelses fest planlægges Inge-Lise snakker med borgmesteren.
 – Cecilie planlægger med Casper omkring førstehjælp til hest.
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