Referat fra BLR medlemsmøde den 15.06.17
Renovering af tag

Lisa N skitserer planen for udskiftning af tag over stald og ridehus. Materialer
ankommer i den kommende uge og håndværkerne går igang torsdag efter
ridelejren. Der mangler frivillige til at bære dét væk, som håndværkerne piller
ned, dvs dampspærre, isolering og forskallingsbrædder.
Arbejdet forventes færdigt i uge 32, måske uge 33, afhængig af vejret.
Håndværkerne arbejder ud fra en stram tidsplan.
Der bliver spærret af langs ridehuset og ned mod Legehuset. Parkering ved
grusvejen og ved Legehuset. Trailer står ved Legehuset og man aftaler
indbyrdes hvordan og hvorledes når man har brug for sin trailer, så den er
tilgængelig.
Legehuset kan benyttes i hele renoveringsperioden.

DRF recertificering

Recertificering er igang. Hjemmesiden gennemgået og vi har fået stor ros for
den. Dato for besøg ifm recertificeringen kommer senere. DRF kigger på
vores sikkerhedsregler, det er naturligvis vigtigt, at disse overholdes.

Ordens/sikkerhedsreglement

Træktov
Træktov skal benyttes lige så snart en hest / pony skal trækkes - uanset
afstanden til dens boks.
Grimer
Elevheste skal stå med grime på.
Brandøvelse
Der har været afholdt brandøvelse på blr for brandmænd, så de kender
rideskolen og ved, hvordan de skal forholde sig. Der vil senere blive afholdt
brandøvelse for os på brandstationen
Fodtøj
Man færdes ikke i stalden og omgås ikke heste med sandaler og / eller åbne
sko. Er uheldet ude og man bliver trådt over tæerne kan det få alvorlige
konsekvenser. Børn bør slet ikke færdes i stalden / omgås heste iført
sandaler og / eller åbne sko.
Man rider ikke i tennissko. Undtaget herfra er handicap ridning.
Kopper/flasker
Porcelænskopper og glasflasker er ikke tilladt i stalden. Ser man det
benyttet, skal det påtales med det samme.
Lys i stald og ridehus
Husk at slukke lys i stald og ridehus.
Ridning på gendarmstien
Blr’s regler for ridning på Gendarmstien blev gennemgået. Blr har leget et
stykke af gendarmstien, lige bag ved rideskolen, der er skiltet med “ridning
tilladt”. Det er i venstre side, når man rider væk fra blr. I modsatte side er der
skiltet med det sædvanlige Gendarmsti-skilt.
(Drøftelse af, hvorvidt “menigmand” er klar over, at blr har lejet det stykke af
stien og rent faktisk har lov til at ride dér. Vi bør sætte flere “ridning tilladt”
skilte på på pælene langs det lejede stykke).
Badning med heste
Se oversigt over tavlen i stalden, der viser hvor det er forsvarligt at bade
med hestene. Mange andre steder langs vandet er der “lighuller”, der kan
være farlige.

Referat fra BLR medlemsmøde den 15.06.17
Rengøring

Toilet rengøres tirsdage og torsdage ifm handicap ridning. Derudover er der
blevet udarbejdet en rengøringsplan for gangen og toilettet, fordelt på både
privat opstaldere, halv- og søndagsparter. Rengøringsseddel hænges op på
toilettet. Man er ansvarlig for en uge ad gangen. Der er ligeledes lavet et
“rengøringsskilt”, som hænges på den ansvarliges boks. Dén, der har
rengøringstjansen hænger skiltet på boksen til den næste på listen.
Rytterstuen rengøres om tirsdagen, dette varetager Muleposeudvalget.

Privat stald, oprydning

Der skal bygges en sokkel rundt om stalden og alt skal væk så man kan
komme til.
Som udgangspunkt skal der ikke stå tønder med foder i stalden; i løbet af
sensommeren bliver foderrummet ændret og der kommer hylder op, som
inddeles i 16 pladser og hver får tildelt en plads til foder. Stald forventes at
være ryddet den 1. september, alt afhængig af, hvornår foderrummet står
færdigt.

Skabe / stævneskabe

Vi har pt ingen mulighed for at efterkomme ønske om plads til stævneskab;
en midlertidig løsning kan være, at sætte stævneskab i sin trailer. På lang
sigt er der mulighed for at inddrage bygningen ved Legehuset.
Hver privatopstalder har eet skab i den store stald, der er imidlertid forskel
på behovet for plads til udstyr; f.eks. plads til to sadler (spring og dressur
sadel). Dorthe indkalder til møde vedr skabe, så vi kan finde en løsning på
pladsproblemet.

Nøgle udlevering

Malene udarbejder en oversigt over, hvem der har nøgle til hvad.

Ridefys

Ridefys har 1. prioritet tirsdag, torsdag og fredag; de skal have p-pladserne
tættest på ridehal. Staldgangen er reserveret til elevheste i tidsrum, hvor der
er ridefys.

Facebook

Vi holder en god og sober tone på vores blr-facebook profil. Vi har et godt ry
ude i verden pga vores hjemmeside og fb-profil; Dorthe fik dette bekræftet
ifm køb af Phønix, hvor de tidligere ejere påpegede vores fine hjemmeside
og fb-profilen. Vigtigt med de gode historier og vigtigt at slå dem op.

Privat marker

Efter sommerferien indkaldes til mark møde

Evt

Tanja H efterspørger muligheden for banepleje af udendørsarealerne og
Legehuset.
Tanja og Dorthe sørger for spring og støtter flyttes udenfor
Jens oplyser, at porten stikker ud i ridehuset, hvilket er generende under
ridning.
Der ønskes nyt ventilationsanlæg
Ønske om nyt el-skab
Mulighed for wi-fi ?
Privat opstaldere: Fra august er der 3 trillebørfulde træpiller til hver boks.
Man er selv herre over, hvordan disse anvendes.
Dorthe indkalder til møde vedr plan over fodring af privatheste i
sommerferien

