Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. juni 2018, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa, Tina, Kirsten, Malene, Dorthe, Tanja T.
Afbud: Mona, Tanja H & Janne
Kage: Dorthe
Emne

Kommentar

Ansvarlig

1. Personalet
Stald
* Arbejdsplan for Jan i begyndelsen af august (Kirsten)

Jan har gang i små-projekter, Kirsten er tovholder
mht dette. Kontakt Kirsten, hvis man har noget, man
gerne vil have Jan ordner, så skriver hun det på
hans liste. Efter ridelejr kommer Jan et par dage og
tømmer bokse.
Forslag: At vande ridehallen i løbet af sommeren,
bunden er mega tør.
Den 1. august: Jan kører sand

* Minilæsser (Kirsten)
Kirsten har indhentet tilbud på en ny minilæsser som Kirsten
hun fremlægger på mødet. Hun arbejder videre med
dette.
* Week-end vagt (Kirsten)
Week-end vagt drøftet.
Undervisning/Ridehus

Alle hold er booket op.
Lisa har fået mail fra Parasport, hvis indhold blev
drøftet.
Lisa søger fonde mhp midler til en baneplaner med
vand

Ridefys

Lisa

Efter sommerferien udvider ridefys med 2 timer
Franzi har sidste dag den 28. juni

Øvrige

Intet at bemærke

Elevheste
* Sommerferieplan (Mona)

Mona har lavet sommerferieplan, den blev tilrettet.
Sommerferievagten har også ansvar for at fodre
kattene og give dem vand.
Der laves et opslag med de personer, man kan kontakte i sommerferien, hvis der skulle være behov for
det.

Dorthe

Alle elevheste holder fri i sommerferien
Santo er ude af elevskolen hele juni måned
Zenia skranter
Hestefys. Kommer den 8/6 og behandler Santo og
Zenia.
Dunja har tabt sig og skal kun have mundkurv på i
week-enderne
2. Medlemmerne har ordet

Intet at bemærke

3. Gennemgang af økonomi
(Kirsten)

Økonomi gennemgået

Kirsten

4. Gennemgang af referat fra
sidst
(Lisa)

Referat gennemgået - bemærkninger:
* Lisa søger fonde om midler til cavaletti
* Sponsorhegn sættes i bero pt.
* Træ til hegn om dressurbanen bestilles
* Jens Peter fra Dynt bestilles til at lave huller til
pæle (afklares til best.møde den 9.8)
* Dressurbanen pakkes på plads efter sidste ridetime
* Infor folder om de forskellige ridehod udarbejdes
* Skilte med “halt” og “syg” laves og lamineres
* Kenneth fra Carl D. Pedersen har været og besigtige taget efter tordenvejret. Der trækker stadig
vand ind.
* Evaluering af stævnet: Arrangementet forløb godt,
husk billede af placerede ryttere m/sponsorgaver,
retur til sponsorerne
* Lisa følger op på bækken

Lisa
Dorthe
Malene
Tina
Tanja
Tanja
Lisa

Lisa

5. Forespørgsel fra specialafdelingen, Broager skole vedr
Skoleridning (Tina)

Forespørgslen drøftet

Tina

6. Privatopstaldere
* Isolering af vandrør i privatstald (Dorthe)

Det lader sig ikke gøre at isolere vandrør
Malene tjekker op på brandslangen

Malene

* Vedligeholdelse af marker,
græsslåning (Dorthe)

* Strømboks på græsfolde
(Tanja)
* Juli måned (Kirsten)

Dorthe har indhentet tilbud ved Jesper, der gerne vil
slå græs på privatmarker, sansesti og stykket mellem nybyggeriet og markerne.

Dorthe og
Malene

Batteri købes (er købt og der er strøm på mark 1 og
2)

Tanja

Markmøde for privatopstaldere onsdag den 13. kl.
19. Opslag på facebook gruppen

Tina

7. Oprydning omme bagved
(Dorthe)

Der sker lidt ad hoc

8. Broager ringridning
* Fane (Kirsten)
* Ølvogn (Kirsten)

Mona rider med fanen, alternativt Michael
Der mangler vagter til ølvognen hele lørdag. Tina
laver opslag på facebook

Tina

9. Ny info (Kirsten)

Ny info folder laves

Lisa

10. 2. halvår 2018
* Juni

15. Arbejdsdag, klargøring til springstævne
16. Springstævne

Dorthe

* Juli

2. - 4. juli Ridelejr
- Der er styr på ridelejren

Dorthe
tovholder/Mona
lejrchef

* August

6. Elevskole starter
14. Ridefys starter
(Tina laver opslag om, hvornår vi starter igen efter
ferien)
24. Kultur- og idtrætsnat 17 - 23
25. Arbejdsdag 12.30 - 15.30
- Klargøring til dressurstævne

* September

7. Arbejdsdag
- Klargøring til dressurstævne
8. Dressurstævne
27. Medlemsmøde

* Oktober

27. og 28. Klubstævne

* November

Ringridning
30. Juletræ sættes op

* December

1. Juleklip og lys i juletræet
2. Juleafslutning

11. Eventuelt

Buskrydderen må lånes, dog skal det aftales med
Jan før man låner den. Efter brug fyldes med
brændstof, spørg Jan om hvordan og hvorledes mht
blanding af brændstof
21. Juni er der møde i Tinglev i elevskoleudvalg i
distriktet. Tina og Tanja H tager afsted

12. Punkter til næste møde

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 9. august 2018 klokken 18.30 i Rytterstuen

Kageturnus
August: Tanja H
September: Tina
Oktober: Janne
November: Tanja T
December: Malene

Tina

