Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 8. juni 2017, klokken 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa N, Kirsten, Mona, Malene, Lilly,
Afbud: Tina, Dorthe, Helle & Tanja
Punkt
1. Godkendelse af referat fra sidst
2. Medlemmerne har ordet

3. Til og fra personalet
Jan

Saskia
Ridefys

Øvrige
4. Gennemgang af økonomi

5. Elevheste

Skygge på døgnfolde (Mona)
Plan for ferie pasning

Rotationsplan for mark
6. Status på projekter
Adventure efterskole
Tagarbejdet – genhusning af heste
7. Stald

8. Underviser
9. Klubudvikling – recertificering af BLR
10. Evaluering af arrangementer
Kæphestearrangement
Kr. Himmelfartsringridning
11. Kalender 2 måneder frem
15. juni medlemsmøde

Kommentar

Ansvar

Der stilles spørgsmål til kvaliteten af vores hø.
Det støver og der er en del heste, der hoster.
Vi tilstræber, at få en bedre kvalitet til næste
sæson. Vi lægger presenning over høet i laden,
så det ikke får så meget støv udefra.

Malene og Kirsten

Der er lavet en plan for foderrummet, så alle
kan få en plads til foder derinde. Dorthe har en
god kasse til at tage mål efter.
Redskaber kommer ud.
Jan er godt i gang med at gøre klar til
håndværkere.
Saskia sætter bogstaver på udendørs bane.
Anne stopper som ridefysioterapeut, men har
overdraget til Susse pr. 1. januar 2018.
Patienterne har fået besked.
Saskia tager til optagelsesprøve igen.
Opfølgning i september.
Samfundshjælper 120 timer på vej.
Det ser ok ud, men vi har brugt mange penge til
vedligeholdelse.
Der er ikke sket nogen regulering af vores priser
de seneste år. For at følge med prisudviklingen i
samfundet stiger bokslejen med 50 kr. pr.
måned fra 1. august 2017.
Det går fremad med Phønix, Milan er halt, Helle
checker Max og Jack.
Vi har lejet marken langs vandet.
Vi holder øje med varmen, og lukker dem ind
hen over middag, hvis der bliver hedebølge.
Lørdag den 1. juli – 31. juli
Kirsten + Mona uge 27
Lilly uge 28
Malene + Tina 15. - 21. juli
Uge 30
Uge 31
Tages med Jan den sidste uge op til ferie

Dorthe

Overføres
Der er fundet en løsning.
Der laves tidsplan fredag. Den offentliggøres.
Efter sommerferie er der tre trillebøre piller pr.
boks. De kan enten bruge til ny bund, eller
supplement hen over vinteren.
Overføres
Kører i rideforbundet

Helle

Overføres
Overføres
Orientering om nyt tag

Mona

Kirsten

Lisa

26-28. juni – Ridelejr

12. Kalender 2. halvår af 2017

13. Erfamøde
14. Eventuelt

Ordensregler: Primært stald
Foderrum ny opdeling
Oprydning på staldgang
Ridefys har førsteprioritet
Nøglesystem
Frederikke og Camilla er sprunget fra.
Men der er fundet afløsere primært til
overnatning.
Programmet er færdigt, og tilmeldingerne
kommer ind.
Arbejdsdag før 15. august
Kultur og Idrætsnat
Foredrag 10. september
Arbejdsdag
Åbent Hus den 26. september – sælge klub-tøj
Stævne 26-27. september
Internt Ringridning
Fodermøde - medlemsmøde
Klubstævne
Juleklip
Juletræ
Nytårs Ringridning januar
Overføres
Oversigt over nøgler skal laves.
Der skal laves en procedure for ind og ud
Oprydning af privatstald – slut med skab, foder
m.m. når foderrum er på plads.
Oversigt over ryttere med navn, adresse, e-mail,
telefonnr. på nærmeste pårørende
Må hundeklubben leje Legehuset hver tirsdag
aften 19-21 om vinteren?
Det er en mulighed.
Oversigt over, hvem der har hvilke skabe
Næste møde – inden sommerferien - aftales
efter medlemsmødet.

Malene

Kirsten
Malene

Malene, Kirsten

