Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 4. Oktober 2018, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa N, Tina, Malene, Dorthe, Mona, Tanja H & Tanja T
Afbud: Kirsten (ferie)
Kage: Tanja T

Emne

Kommentar

Ansvarlig

1. Personalet
Stald
* Fodring

Elevhestene fodres uafhængig af privatheste, som det passer ind
i flowet ift staldarbejdet og ridefys.

Undervisning/Ridehus

LIne og Saskia har lavet aftale med Jan om vanding af legehuset.
Der er temmelig støvet.

Ridefys

Der har været 2 fys studerende fra fys uddannelsen i Odense i
praktik i 3 uger. Det har været godt og spændende.

Øvrige
Elevheste

* Santo aflivet
* Ny elevhest hentes af Inge, en 12 år gammel tinker på 148 cm
* Mads har fået konstateret kusching. Aftale med Lise dyrlæge,
at den tjekkes i december samtidig med heste får ordnet tænder. Foderet tjekkes.
* Topper har reageret på, at både Zenia og Santo er væk.
* Mille er pt lidt “bitchet” indendørs, bider/napper og sparker ud
efter folk. Udendørs er der intet.
* Melka med på hold 3 x ugen, mandag, hvor ejer rider, onsdag
og fredag
* Kenzo har knæskalslåsning, det afhjælpes bedst ved at den
bruges og stimuleres. Lisa P skridter om lørdagen og rider part
om søndagen.
* Bruno bruges mere og mere, både ridefys og hold om onsdagen.

2. Privat stald
Fodring

Der arrangeres en tanddag, måske kun for elevheste

Tina

Hverdage
Morgen 7 – 8 / Middag 11.30 - 12.30 / Aften 17-19

Lisa

Week-ender
Morgen 6-30 – 8 / Middag 11.30 - 12.30 / Aften 16.45 - 19
Indtil videre vejes stråfoder af, så heste får den rette mængde
Hvis der fodres udenfor de faste tider bedes det skrevet på tavlen
3. Medlemmerne har ordet

Ingen punkter

4. Gennemgang af økonomi
(Kirsten)

Økonomi gennemgået

5. Gennemgang af referat fra sidst
(Lisa)

* Indhente pris på maskinhus - når pris er indhetet, sættes punk- Malene
tet på dagsorden
* Søge penge til ny baneplaner

Lisa

* Horze kommer med deres mobile butik om fredagen. Opslag
på fb

Lisa

* Line og Saskia har aftalt at dække hinanden ind i tilfælde af
sygdom
* Mona og Lisa har afholdt et godt partsmøde. Partskontrakter
skal opdateres
* Skab med udstyr til ridefys skal kun bruges til ridefys.
6. Nødberedskab - beskrivelse af
procedurer

Punkt afklaret ift sygdom hos personalet

7. Praktik uge 47, 2 piger

2 piger fra Dybbøl efterskole kommer i praktik i uge 47

Kirsten

8. BLR 50 år i 2020 - fejres hvordan ??

Efter general forsamling, når ny bestyrelse er konstitueret, tages
emnet op som tema, så planlægningen kan begynde. Dvs der
afholdes et særskilt møde, kun omhandlende jubilæum og planlægning heraf

Alle

9. Udendørsbanen

Pælene omkring dressurbanen står lidt skæve, sandet er meget
løst og de trænger til at blive stabiliseret. Stabilisering sker til
arbejdsdag til foråret.

Tanja H

10. Halplan

Faste tider for ene undervisning fremgår af halplan. Halplanen
opdateret.

Tanja T

11. Kalender 2. halvår 2018

Oktober
* 26.: Arbejdsdag
* 27. & 28. Klubstævne

Tanja T

November
* 11. Indendørs ringridning
* 30. Juletræ sættes op

Hardy

December
* 1. Juleklip
* 2. Juletræsfest

Dorthe
Mona

12. Evt.

DGI og DIF har en foreningspulje på 45 mio. kr., som man kan
søge, dog ikke til faciliterer. Lisa undersøger nærmere og søger
om midler til elevhest og baneplaner

13. punkter ti næste møde

Modernisering af privatstald - husk at tage punktet op i det nye
år.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 1. november 2018 klokken 18.30 i Rytterstuen
Kageturnus
Oktober: Tanja T - November: Malene - December:

Lisa

