Referat februar - bestyrelsesmøde torsdag den 2. februar 2017; klokken 18.30 i rytterstuen.
Deltagere: Kirsten, Tina, Lisa N, Tanja, Anne Dorte, Lilly, Dorthe
Afbud: Anne, Mona
Punkt
Kommentarer
1. Til og fra personalet
Jan har problemer med hoften og er blevet røntgenfotograferet. Vi prøver at afsætte
Jan:
nogle af hans vagter så han belastes mindst muligt. Morten har tilbudt sin hjælp den
kommende weekend.
Er på ferie - første uge er gået fint med afløsere.
Saskia:
Mona skal opereres mandag i uge 6 og er sygemeldt. Kirsten har afløsere på plads.
Mona:
Der skal med tiden findes en ny uddannet rideinstruktør. Vi har før haft tilbudt
uddannelsen til en ridelærer, men rideprøven er for svær at bestå.
Vi skal have en plan for ridefysioterapien og Lisa vil indkalde til et personalemøde med
Franzisca og Anne.
Den ene flexjobber er stoppet igen og den anden er sygemeldt. Lisa har fået en ny
Øvrigt personale:
samfundshjælper der starter lørdag d. 4/2 med 40 timer.
Max har haft frosset og Mads har haft tynd mave. HUSK at lukke døre i stald og hald
Elevheste:
når det er så koldt! Dorthe laver skilte.
2. Medlemmer har ordet
forældre/underviser Lisa har fået henvendelse fra en forældre vedr. underviser. Der er fulgt op på dette
med underviser og har taget en generel snak om oprydning og ansvar.
Anja tager sin høhæk ned igen i sin boks. OK.
Høhække
3. Gennemgang af økonomi
Regnskabet blev gennemgået igen og er nu klar til generalforsamling.
Økonomi
Januar måned ligger på niveau med 2016 dog med et lille underskud grundet øgede
omkostninger. OK.
4. Gennemgang af referat fra tidligere
Det går i gang når Saskia er retur fra ferie.
Ridemærker
Generalforsamling Kagebagere og referent er på plads. Vi håber på, at der stiller nye kandidiater op til
bestyrelsen.
Telefonlisten skal opdateres hurtigst muligt. Opdateringen er i gang.
Telefonliste
Redskab til at slå græsset på sansesti og ny ridesti.
Ønsker
Nyt navn til slamladen - laves som konkurrence.
Konkurrence
Renovering af stald og ridehus - overslag er ved at komme i hus. Der hentes 3 tilbud.
Renovering
Ridefysioterapi:

Ridehusbund

Lisa

Lisa
Dorthe

Anne
Dorthe
Lisa

Jan er i gang med at køre nyt sand og flis ind i ridehal og forventer at være færdig til
fastelavnsstævnet.

5. Nye overvejelser
Der blev holdt mark-møde d. 19. januar og markerne blev fordelt efter enighed. Der er
Nye marker
nu observeret problemer med mosegrise og Tina tager billeder og kontakt til
kommunen for at finde ud af hvis ansvar det er. Strøm og vandtilførsel er sat i bero.
Uddannelse

Ansvarlig

Handicapinstruktøruddannelsen - se under personale. Vi skal i tænketank med denne.

6. Kalenderen 2 måneder frem
Generalforsamling 9. februar - Bageransvarlig (Dorthe) - Lilly bager.
25+26.februar - fastelavnsstævne - indvielse af ny hal.
Stævne
7. Projekt ny hal og "slamlade"
Port til slamladen er bestilt. Det bliver en rulleport.
Slamlade
8. Evt.
9. Punkter til næste møde
Næste møde er: torsdag den 2/3 kl. 18.30 - Lisa bager
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