Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 4. maj 2017, klokken 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa N, Tina, Kirsten, Mona, Dorthe, Lilly, Malene, Helle & Tanja
Afbud:
Kage medbringer: Kirsten

Punkt

Kommentar

Ansvarlig

1. Godkendelse af referat fra sidst - Godkendt
Status:
Rengøringsplan

Planen fremlægges på medlemsmødet den 15. juni

Dorthe

Liste med hesteejere og tlf.nr.

Planen er færdig og hænges op i løbet af week-enden

Tanja

2. Til og fra personalet
Jan:

Ros til Jan for at have “gjort rent” forud for stævnet, klippet græs osv.

Saskia:

Har været til optagelsesprøve til handicap instruktør sammen med Mona.
Begge dumpede desværre. Vi drøfter måden, hvorpå optagelsesprøven er
foregået på; det er dybt frustrerende og Lisa kontakter vedkommende,
der står for kurset for en snak om krav, tilbagemelding osv.

Mona:
Ridefys:

Ridefys deltager på næste bestyrelsesmøde

Øvrige personale:
Elevheste:
Timeplan

Elevhestenes timeplan ift brugen kigges efter og hver enkelt elevhests
arbejdsuge gennemgås her på mødet

Lilly

- Milan

Går mandage, onsdage og søndagspart

- Santo

Heinke sætter part i bero frem til sommerferien

- Phønix

Drøftelse af brugen af Phønix, der er ting han skal lære i de forskellige
former for undervisning og skal have træning i. Evt. brug af græstøjle for
at forhindre at den laver “mulen”. Den er købt og vi beholder ham

- Krav til kommende elevhest

Dorthe, Helle og Saskia finder ud af det ift køb af kommende elevhest.

Dorthe

Angående foldplan. Plan for brug af jordfolde drøftes. Se oversigt på
opslagstavle i stalden

Malene

Økonomien gennemgået

Kirsten

Efterskolen planlægger at have ridning på deres skema og har henvendt
sig for at forhøre sig, om BLR kan være med til det. Som udgangspunkt er
vi interesserede og har brug for udspil fra forstanderen og Lisa tager

Tina /
Helle

3. Medlemmerne har ordet
Brev i postkassen
4. Gennemgang af økonomi

5. Samarbejde med Adventure
efterskolen
Henvendelse fra efterskolen

kontakt til Skamling efterskole, for at høre om deres set-up.
6. Evaluering af arrangementer
Springstævnet den 22. april

Vi har for lidt bomme til stævner - til Klubstævner går det, men til Dstævner mangler der.
Optakt til stævnet kan være bedre og promoveres via de sociale medier
Dorthe bliver bestyrelsens bindeled til Stævneudvalget

Arbejdsweek-end 21. april og
den 29.-30. april

21. april: Det gik godt
29. - 30. april: Alle marker og folde er hegnet ind og stødhegn sat på nogle
steder. Folk var aktive og engagerede begge dage.
Der bliver nedfældet på skrift, hvorledes stødhegn forbindes.
Kirsten

7. Marker
Hektarstøtte

Betalingsrettigheder er bortfaldet på de gamle stykker men ikke på de nye Tina
stykker. Vi skal / kan købe nye betalingsrettigheder på de gamle stykker
ved LandboSyd. Inden 16. maj skal vi give tilsagn om køb af nye
betalingsrettigheder for de gamle stykker. Fremover vil både Tina og
Kirsten få besked når der skal søges igen.

Gødning til elevheste markerne Har snakket med Land og Fritid om gødning, det bliver Dangødning,
Malene har ligeledes snakket med en landmand om at køre gødning ud.
Det sættes i værk snarest muligt.

Malene

8. Ridelejr 2017
Møde med ungdomsudvalg

Lilly og Tanja informerer om mødet med Ungdomsudvalget om ridelejren.
Der afholdes endnu et møde senere hen. Forhåndstilmelding: seddel /
planche på opslagstavlen i stalden, på facebook og hjemmesiden

Lilly/Tanj
a

Information om dagen skal fremgå af folderen, der sendes ud i august
måned. På bestyrelsesmødet i juni skal vi have klarlagt aktiviteterne.
Dorthe er tovholder, Kirsten er tovholder ift kaffebordet.

Alle

9. Møder og arrangementer
Åben Rideklub 26. august

10. Kalender 2 måneder frem
24. maj

Arbejdsdag, klargøring til ringridning

25. maj:
Kr. Himmelfarts ringridning

Dorthe og Mona arbejder videre med planlægning af arrangementet

Ringrider
udvalget

15. juni: Medlemsmøde

Lisa inviterer til medlemsmøde

Lisa

26. – 28. Juni: Ridelejr

Gennemgået

26. og 27. august

Udendørs Dressur stævne

11. Eventuelt
Brandøvelse 18. maj

Bliver omkring klokken 18.30. Der informeres på tavlen og facebook

Malene

Kæphestespringstævne

Foregår udendørs lørdag den 6. maj klokken 11 - 13

Tanja

Elevheste vej + ekstra

Jacob har været igang med sin rendegraver og ændret elevhestevejen.
Har fyldt sand på og har gravet rende osv. Har også jævnet ud foran
privatstalden - det er blevet supergodt

Lisa

Repræsentantskabsmøde i DRF

Genvalg til opstillerne til bestyrelsen, suppleanter. Et emne som
ponymåling var på dagsordenen; drf har lovet forskellige ting ift
medlemmernes ønsker, som ikke er efterkommet.

Lisa

Halmlade

Tilladelse til brug til heste. Søgt hos kommunen om lov til brug af laden til
hestebokse og halmlade. Der er brug for brandvæg hvis det skal realiseres

Lisa

Tag på ridehallen

Lisa har indhentet tilbud på taget og fået tilbud retur. Informerer om
tilbudene og indholdet heraf. Vi vælger leverandør - Carl D. Pedersen.
Tidsplan skal laves i forhold til arbejdet. Tovholder fra blr skal udpeges ift
arbejdet. Privatopstaldere informeres i god tid om arbejdet. Der er søgt
Kommunens anlægspulje og 4 fonde - blandt andet Mads Clausen og
Vækstpuljen.

Lisa

Gratis ridning i august

Vi skal ikke have gratis ridning i august måned

Dorthe

Grimeholder

Lillys mand vil gerne lave grimeholdere til staldpladserne.

Dorthe

Vanding af Legehuset

Mon det er muligt at vande bunden i Legehuset - bunden er temmelig tør.
Punktet tages op igen efter sommerferien

Dorthe

Fotokonkurrence

Dorthe lægger hver måned et opslag på facebook om konkurrencen
“månedens billede”, som man kan deltage i

Dorthe

Broager ringridning

Hjælpere søges til ølvogn den 30. juni og 1., 2. juli

Kirsten

Brunsnæs ringridning

19. august - Tovholder søges / hjælpere søges

Kirsten

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 1. juni klokken 18.30 i Rytterstuen
Kageturnusordning: (Det er selvfølgelig tilladt at bytte indbyrdes ☺ )
Marts: Dorthe - April: Helle - Maj: Kirsten - Juni: Lilly - August: Lisa - September: Malene - Oktober: Mona - November:
Tanja - December: Tina

