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KONSTITUERING

Bestyrelsen konstituerede sig med de to nye medlemmer; Mette Martinsen og Betinna Pliniussen.

Posterne er fordelt som følger;

Formand: Jesper Ejlersen Næstformand: Mai-Britt Røn

Kasserer: Tina Høegh Sekretær: Birthe Jespersen

Øvrige medlemmer: Julia Ann Baker, Mette Martinsen, Betinna Pliniussen

ØKONOMI

Driftsresultatet for de første 2 måneder balancerer.

De mange nye elevheste i stalden samt tandlæge i februar til alle elevhestene har givet en afvigelse på denne post

i forhold til sidste år. Overordnet set vurderes det dog at være i balance. Ridefysioterapien har en god 

omsætning, mens det generelle aktivitetsniveau giver udfordringer i forhold til at få undervisningen til at 

balancere. Vi har penge til gode ved kommunen, som har øget det bevilgede tilskud til udskiftning af lys.

Der er fremlagt et fornuftigt forslag til budgettet for 2014, der arbejdes videre med.

UDSKIFTNING AF LYS

Projektet indebærer udskift af alt lys i den mellem hal, den lille hal, staldene, udenfor samt udskiftning af 

halvdelen af lamperne i den store hal - dem der bruges til hverdag. Det nye lys er af typen LED.

Desuden undersøges muligheden for at forbedre lysforholdende i groomingpladserne. Der indhentes tilbud på at 

få en kontakt til "hverdagslyset" nede ved døren til den store hal for at mindske spild.

STÆVNER

Vi har igen fået nogle rigtigt flotte stævnerapporter med masser af ros! :)

STALDEN

Vi har fået en ny medarbejder i stalden; Amalie. Hun er hos os frem til sommer.

 Julie Jensen er fraflyttet lejligheden over rytterstuen, og er stoppet i stalden, da hun påbegynder uddannelse. 

Hun forsætter med sin mikro-undervisning. Rikke Bondesen har overtaget lejligheden.
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Vores trofaste elevpony Claus er kommet på pension. Til gengæld har vi fået endnu en ny elevhest i stalden, 

Rosanna. Hun er finansieret med sponsorpenge fra bl.a. Egefonden.

Pr. 01.04.14 har vi sagt farvel til to opstaldere, til gengæld har vi budt en ny velkommen, som har to heste med.

Vi har, efter problemer med dårlige baller, fået ny hø-leverandør og det nye samarbejde tegner godt. 

FACILITETER

Elevhestenes sommerfold for enden af skovstien er tilgængelig for alle medlemmer på samme vilkår som 

Vejlevejsfolden. Dvs. åben fra 01.05 - 01.10 og må bruges frit, såfremt hesten kan gå fredeligt med andre.

Hvad gør vi med mudderet? Sagen undersøges pt. mere konkret med henblik på endelig afklaring.

Det overvejes at indføre banetræning for udefrakommende i forlængelse af stævneweekender.

Laden tog vand ind pga. forskydning i jordniveau - det er nu udlignet.

HERNING ELITE

Det diskuteres om fokus er rettet for meget på elitetræning fremfor talentudvikling, som er HER's motivation for 

at deltage i projektet. HER er en breddeklub, og samarbejdet skal vurderes i forhold til det.

MØDEDATOER FOR 2014

d. 13.04, d. 12.05, d. 16.06, d. 11.08, d. 24.11

KONTAKT

Hvis medlemmerne har emner, der ønskes behandlet af bestyrelsen, kan disse sendes til sekretæren, Birthe 

Jespersen, på birthe_jespersen@hotmail.com. Alle er velkomne til at gøre brug af denne kontaktmulighed til 

bestyrelsen :)
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