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REFERAT AF Islandshesteklubben Ganti´s BESTYRELSESMØDE 
Dato: 10 august 2021 
Hos: Gantibanen 
Til stede: Anders, Julie, Maria J, Iben Louise, Louise, Maria S, Bente 
Afbud fra:  

 
Punkt på dagsorden: Beslutning: Action: 
 
Arbejdsdag på Gantibanen 
 

Der laves et Facebook opslag 
Slå græskanter 
Male sekretariat, Iben 
Markeringspæle, de øverste 20 cm males hvide 
Anders sørger for frokost 
 

Søn. 5/9 
Kl 10.00 
Med frokost 

Regler for brug af banen 
Priser? 

Brug af banen er gratis hvis arrangementet er åbent for alle. 
Hvis arrangementet er ”lukket” koster det 500 kr incl brug 
af klubhuset. 

 

Dropboks droppet Onedrive adgang 
Anders giver adgang til alle 
 

 

Dræning af marken ved 
dressurbanen 

Området er sumpet og skal have efterset dræn. 
Ove og John har renset op og nu trækker drænene fint igen. 
 

Ove og John 

Ny ridebane 
 

Bestyrelsen har besluttet at anlægge ny ridebane 20x40 m 
Banen skal ligge i forlængelse af dressurbanen, langs vejen. 
Der ansøges landszone tilladelse hos kommunen i nu, 
skovstykket ryddes i efteråret og banen etableres til foråret, 
hvis alt går vel. 
 

 

Forsikring af klubhus Anders undersøger hvad en husforsikring koster 
 

Anders 

Oliering af klubhus 
 

Der indkøbes olie til opgaven, så vi kan rykke hurtigt hvis 
vejret tillader det. 
 

Anders 

Køkken til klubhus Køkken elementer bliver med skuffer og på hjul, massivt 
træ. 

Udskydes til 
vinter 

Efterårsstævne DRL 
 
 

Sæt kryds i kalenderen 18-19 september 
Alt er klar og stævnet er fuldt booket. 
Vi mangler lidt hjælp til cafeen. 
 

 

Junior dag Hyggedag for juniorer på Gantibanen 29/8 
Louise sender invitation ud. 
 
Træningsstævne med Marie Louise Christiansen 
Anders sender invitation ud 
 

Louise 
 
 
Anders 

Indkøb af 2 bord-bænke sæt 2000-4000 kr 
Julie indkøber 3 borde 

Julie 

Indkøb af palletank 500 kr 
Iben Louise finder en tank til os 

Iben louise 

Forårsstævne 2022 
 

Dato 7-8 maj 2022 
Pointsstævne AB 
Hyggestævne D 
 

Anders 

Ansøgninger 2021:  Anders 
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2 nye telte 
 

Nordea har godkendt ansøgningen. - Telte er indkøbt 
 

Nøgleboks til klubhus 
 

Anders indkøber Anders 

Næste møde 
 

5. Okt 2021 kl.1800 i klubhuset  

 


