Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 7. december 2017, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa N, Kirsten, Malene, Mona, Tina, Dorthe - Afbud: Lilly, Tanja
Kage: Mona
Emne

Kommentar

Ansvl.

1. Til og fra personalet
Jan

Flot ryddet op i personalerum og værksted
Tagrender renses og lappes, stillads flyttes, striglepladser laves,
når beslag

Saskia

Skal forberedes bedre, hvis hun skal hjælpe ved arrangementer.

Mona

Timer mellem nyt og nytår planlægges med Kirsten

Øvrige

Samfundshjælper er i gang med “trappe” til Legehus

Elevheste

Milan er solgt til en sød dame.
Vi leder stadig efter noget tinker/irish cob mellem 158-165. Minimum 5 år
Der er mange med mug – det er meget svært med det våde vejr,
men Kirsten, Mona og Saskia gør en indsats sammen med parterne.

Elevheste - ridning i juleferien
(Kirsten)

Planen laves og hænges op.
Vaccination den 29.

Tina
Kirsten

2. Medlemmerne har ordet
Klargøring af heste om onsdagen til handicapridning (Tanja)

Lisa P har bedt mig fremføre punktet ift, at Kenzo i onsdags var
meget mudret i gjordlejet i onsdags, hvilket hun først opdager efter
ridning, hun overtager Kenzo efter handicap ridning. Jeg er ikke
klar over, om hun har lagt en seddel i postkassen.
Der skal laves en arbejdsplan/”vagtplan”, til hjælperne i stalden om
onsdagen.

3. Gennemgang af økonomi
(Kirsten)

Økonomi gennemgået.
Det ser nogenlunde ud, men dog et lille underskud i denne måned,
som kan forklares med de nye skabe og støbning af fundament til
siloer. Det ser ud til at året giver et lille overskud.

4. Gennemgang af referat fra
sidst (Lisa)

Gennemgået

Kirsten/Saskia

5. Igangværende projekter
Fodersilo

Silo er bestilt. Afventer leveringsdag.
Nedtagning afklares med leverandør.
Vask af den gamle afventer bedre vejr

Malene

Regelsæt ifm skabe til privatopstaldere

Bl.a. skabe skal lukkes, foder i lukkede bøtter,

Dorthe

Billeder af elevheste

Billeder tages i juleferien

Tanja
Tina

Billeder af faciliteter ude og
inde
Der er voldsomt meget kondens. Vi skal holde møde med håndværkerne.
Kan der lægges filt i klapperne på ventilationen.

Lisa/Kirsten

Vaskeplads

Dorthe har fundet en ”bruser”. Jan skal sætte slangen op

Kirsten

6. Kommende projekter

Afventer mere tid

Tag

7. Afsluttede projekter

Tina

8. Præsentation af ny underviser (Lisa)

Line starter på mandag.
Kirsten, Saskia og Line laver en plan i løbet af december og børnene får besked før juleferie.

9. Afsked med Anne - hvordan gør vi? (Lisa)

Ridefys holder afsked I løbet af sidste uge. Tirsdag er der julefrokost fra 13.30.
Sidste dag er fredag den 22.12. Sidste hold slutter 11.30.
Gave fra klubben

Tina

10. MUS i januar (Lisa)

Jan, Saskia og Mona. - Skemaer

Lisa

11. Kalender 1. Halvår af
2018

6. Januar: Arbejdsdag + Dunjas 20 års fødselsdags fejres
7. Januar: Nytårsringridning
25. januar Generalforsamling (dato og dagsorden i info folder 20181)
3. – 4. marts Fastelavns-Sponsorstævne
18. marts Indendørs ringridning
10. maj Kr. Himmelfart
25., 26. og 27. juni Ridelejr
Arbejdsdage

12. Evaluering af juleklip og
juletræsfest (Lisa)

Det gik overordnet godt, men planen for underholdning skal være
klar, så andre kan overtage.
Der skal være noget heste-opvisning. Måske med kæpheste. Poserne var gode.

13. Status på oprydning foder, sadelskabe mm (Lisa)

Der er ryddet godt op de fleste steder. Malene arbejder videre med
de sidste detaljer.

14. Hestelovens § 23, stk. 2

Undersøges med SEGES

Tina

15. Markerne helt nede bagved - langs med Gendarmstien

Punkt på dagsorden i marts 2018

Tanja

16. Modtagelse af ny opstalder (Malene)

Punkt blev nævnt / beskrevet på sidste møde; måske kommende
opstaldere har brug for at vide, hvem de skal henvende sig til?
Malene skal have besked om, når der kommer nye opstaldere, så
tager hun første rundvisning m.m.
Poser pakkes forlods.

Malene

17. Brandudstyr

Markedet og priser er undersøgt.
Vi køber ny slange, som kan nå til bagerste boks i halmladen.

Malene

18. EVT

Rengøringsplan opdateres ud fra de erfaringer vi har gjort i første
periode.

Dorthe

Vi skal have undersøgt rulleporten i forhold til frost.
Service-check-seddel laves

Dorthe

Dunjas 20 års fødselsdag fejres første uge i januar

Tina

Dræn på markerne. Jacob kommer med forslag

Malene

I-charge – ikke lige nu
18. Punkter til næste møde

Stævneudvalg skal opdateres

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 4. januar 2017 klokken 18.30 i Rytterstuen
Kageturnus - December: Tina

Lisa

