
Bestyrelsesmøde 08.06.2015 

Til stede: Camilla, Lene, Thomas, Kristian, Erwin. Erik Andersen deltagerunder 
punkterne 4 og 5. 

1.       Referat fra sidste møde: 

          Godkendt. 

2.       Økonomi: 

Økonomien er god. Vi har investeret i kabler, hegnsmaterialer, vandslanger, 

           cafeteriaborde, lydanlæg, så vi slipper for lejeudgiften ved kommende stæv- 

ner. 

3.       Siden sidst: Aktivitetsudvalg - Baneudvalg - Stævneudvalg - Cafeteriaudvalg: 

Baneudvalg: Leo har skaffet os en stor vandtank. Vi har anskaffet en trailer til 

den. 

Stævneudvalg: Der er tilmeldt godt 70 til udtagelsesstævnet. 

Cafeteriaudvalg: Anette Henner, Charlotte Mørk Hansen og Gunvor Talbot har 

har påtaget sig at drive cafeteriet til dette stævne. 

4.       Erik Andersens referat fra mødet med Lene: 

           - Skeifa Svendborg er velkommen til at låne lokaler og maskiner efter aftale i  

             hvert enkelt tilfælde. Lokaler aftales med kontoret. Lån af maskiner og 

             grej aftales med Erik. Skader og bortkomster skal rapporteres. 

          - ved stævner må kørevejen til marken og skolens stald ikke blokeres. 

           - gårdspladsen må ikke bruges til hestetrailere. 

           - adgang fra foldene på den anden side af Hellegaardsvej skal foregå ad stien 

              øst for skolens folde, ved hyttebyen. 

           - information om stævner m.m. skal meddeles i god tid, så skolen kan plan- 

lægge græsslåning og anden vedligeholdelse. Meddelelse til Erik. 



 

- dommerhuse, startbokse og andet grej skal parkeres i området med de faste  

folde, ikke bag banerne eller på Ollerups plads. 

5.        Thomas’ forslag om underskydning af føringsrør til el og vand under pas- 

            banen, og brug af arealet bag p-pladsen til staldområde: 

Vi har fået skolens tilladelse. Skolen har til et andet projekt lavet underskyd- 

ningen (6 rør). 

6.         Næste møde: 

17.08.2015. 

7.         Eventuelt: 

Banelodder: Der er ca. 20 tilbage. Udløb 2017. Lene skaffer sponsorgaver. 

Bueskytterne skal informeres forud for hvert stævne. 

Dommerhuse: Erik foreslår, at der bliver lagt fliser 40x40 cm. ned under  

             husenes hjørner, så de ikke kommer til at hælde på den bløde bund. Thomas 

             snakker med John om det. 

             Erik orienterede om, at skolen vil bygge et nyt maskinhus 16x12 m. til trakto- 

rer m.m. op mod skolens ridebane. Vejen mellem bygningerne lukkes, og der  

skal laves en ny vej. 

 

 

 

 

 


