Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 5. april 2018, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa, Tina, Kirsten, Malene, Dorthe, Tanja H, Mona, Janne, Saskia
Afbud:Tanja B,
Kage: Tanja H
Emne
1. Personalet

Kommentar



Stald
Fodertidspunkter (Tanja H)

Ansvarlig

Line og Saskia vil gerne med til møder om ridelejr.
Snak om pædagogik i forhold til børn
Fodertidspunkter skal overholdes – også i week-end Dorthe
Der skal laves en arbejdsbeskrivelse med tidspunkter og ”rute”. Afstemmes med Jan og Kirsten.

Træpiller (Tanja H / Dorthe)

Træpillerne er gode, de fulde poser skal væk fra
staldgangen – tøm posen i hjørnet af boxen,

Malene

Foderrum (Tanja H)

Foderrummet skal gøres rent. Der skal laves en
rengøringsliste.

Dorthe

Hø, wrap, wrap/hø (Malene)

Det vi har lige nu ser godt ud.

Undervisning
Lørdagshold (Tanja H)

Saskia siger til, hvis hun har brug for afløsning en
lørdag.

Undervisning generelt

Det er lidt presset med heste og ponyer. Saskia har
fuldt hold.
Legehuset vandes og planes, baljer tømmes hver
mandag.

Ridefys

Det kører godt.
Mona genoptræner og starter efter sommerferien

Øvrige
Elevheste
Parter (Tanja H)

Det er kun parten, der må ride på ponyen i weekenden.
Max – benene er dårlige – vi kigger efter noget nyt
Pippi er afleveret.
Mille har sur stråle.
Vi har én i pipeline + én vi evt. kan låne
Line og Saskia kigger på en belgier (Mona)

Kirsten

Tina
Line/Saskia

2. Medlemmerne har ordet
3. Gennemgang af økonomi
(Kirsten)

4. Gennemgang af referat fra
sidst
(Lisa)

5. Evaluering af
Fastelavns sponsorstævne (Lisa)

Indtægter er ok.
Vi skal være obs på vores udgifter.
Tanja går gang med skiltesponsor
Lisa søger til elevheste.

Tanja H
Lisa

Tanja kigger stadig trillebør

Tanja H

Vi skal have lavet en aftale for privatundervisere.

Tina

Erfa-gruppe for rideskole

Tina/Tanja H

Det gik godt. Mailadresse, og mobilpay på sponsorseddel. Vi skal starte lidt højere klasser. Propositioner til næste gang er rettet til mht. til præmier til
dem, der skaffer flest penge.

Ringridning (Mona / Dorthe)

Det gik godt. Vejret betød, at der ikke kom så mange.

6. Referat fra møde vedr. skole/klub samarbejde (Lisa / Mona)

Ok møde, mange deltagere.
Der er mulighed for at søge penge til instruktør og
materialer, hvis der er skoler som henvender sig.

7. Ride faciliteter, inde og ude
Bund i ridehal (Dorthe)

Der mangler ikke bund, det ligger bare de forkerte
steder.

Udendørs ridebane - hvad vil vi
(Dorthe)

Der skal laves en afgrænsning mod springbanen.
Der skal lidt mere fyld på.
Den sættes på arbejdsdag.

Tilbud på hvidt ridebanehegn
(Dorthe)

Det er en ønsketing, afventer en evt. ny ridebane.

8. Plan for renovering af halmladen (Dorthe)

Brandvæg contra ”skur” til hø.
Pris undersøges. Afstem skur-ønske med Jan

9. Hesteturisme (Dorthe / Tanja)

Se evt. www.ferierytter.dk

10. Muslinger til “slusen” mellem folde (Tanja H)

Slusen og dræn er et projekt, som Jakob og Lisa
har.

Knust beton fra Contiga (Tanja
H)

Det fås mange steder også i Sønderborg Kommune

11. Personale oprydning (Tanja
H)

Der ligger ting og flyder. Vi skal alle hjælpe med at
rydde op og feje. Også selvom det ikke er vores.

12. Varme til kaffedamerne
onsdag (Tanja H)

OK, men husk at sluk

13. Opdatering af hjemmesiden
ift diverse udvalg og bestyrelsen (Dorthe)

Meld ind til Lisa, hvis der mangler noget på www

14. Kalender 3 mdr. frem
April

Maj

Arbejdsdag 28. april kl. 14.00-17.00 – udendørs
bane.
Hektarstøtte skal søges
Arbejdsdag 9. maj kl. 17.00 – gør klar til ringridning
Kr. Himmelfart d. 10. maj
Arbejdsdag 12. maj – hegn + dressurbane, dressurhegn
Arbejdsdag den 18. maj
Stævne 19. og 20.maj

Juni

Arbejdsdag den 15. juni
Springstævne 16. juni

Juli: Ridelejr (Dorthe)

Udvalget er i gang -

15. Eventuelt

Der er ved at blive lavet ny galge

16. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 3. maj 2018 klokken 18.30 i Rytterstuen
Kageturnus: April: Mona, Maj: Lisa

Dorthe

Lisa

Tina
Tina
Dorthe
??
Lisa

