Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 3. maj 2018, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa, Tina, Kirsten, Malene, Dorthe, Tanja H, Mona, Janne, Tanja T.
Afbud:
Kage:
Emne

Kommentar

1. Personalet

GRUS samtale afholdt. Det var en god måde at
afholde samtaler på. Giver et godt indblik i hinandens arbejdsområde.
Bla. var der snak om, at kommunikation på
blr,generelt er rigtig vigtig.
Info folder om de forskellige hold udarbejdes.

Ansvarlig

Tanja T

Fra Jan: Jan har fået sin arbejdstelefon og har skrevet sit arbejdstlf nr på tavlen, træffetider bedes respekteret. AL kommunikation med Jan bedes
foregå via sms til arbejdstelefonen.
Tina laver opslag til blr fb side og privat opstalder fb
side.
Minilæsser pt til reparation, indhenter tilbud på en
tilsvarende idet minilæsser trænger til at udskiftes.
Stald
* små koste til strigleplads
(Tanja H)

Små koste er indkøbt

Undervisning/Ridehus
* Cavaletti placering (Tanja H)

På sigt indkøbes cavaletti i plast - der skal laves en
løsning, så de ikke falder ned bag barrieren.
De nuværende træ-cavaletti vil vi ikke have mere.

Ridefys

Intet at bemærke

Øvrige

Intet at bemærke

Elevheste
* Sommerferieplan (Mona)

Uge 27, 28, 29, 30 og 31 - Vi sender ind til Mona
hvornår vi kan

Mona

Dunja: Tina køber mundkurv til Dunja
Vi har købt 2 heste, Zenia (en gammel traver) og
Bruno, en belgier.
2. Medlemmerne har ordet

Ingen punkter

3. Gennemgang af økonomi
(Kirsten)

Økonomi gennemgået

4. Gennemgang af referat fra
sidst
(Lisa)

Referat gennemgået.
Punkt fra sidst ang. fodertidspunkter.
Rengøringsliste for foderrum
Lisa har søgt Carlsberg sportsfond og Danfossfonden om penge til elevheste.

5. referat fra
Lisa refererer fra mødet.
Repræsentantskabsmøde (Lisa)

Dorthe
Dorthe

6. Herpes virus - hvordan forholder vi os mht ringridning,
stævne osv. (Mona)

Blr lukker for udefrakommende heste og holder pause fra stævner ude i byen, frem til næste bestyrelsemøde, den 7. juni, for at undgå herpes virus i vores stald.
Ringridning Kr. Himmelfartsdag aflyses og flyttes til
efteråret.
Dressurstævne afholdes internt om søndagen.
Mona melder ud til parterne om, hvordan de skal
forholde sig til deres parter den søndag.

7. Sponsorhegn (Dorthe)

Dorthe fremlægger sponsorhegn, herunder pris.
Vi drøfter ønsker for fremtiden ift ny rytterstue, inddragelse af p-pladsen osv, osv.
Jan reparerer det eksisterende hegn.

8. Arbejdsdage. Hvordan får vi
flere med (Mona)

Snak om strukturen på arbejdsdagene, drøftelse af,
hvordan arbejdsdage også kan skrues sammen, fx i
form af at samle projekter til arbejdsdage, hvor vi er
flere fra bestyrelsen, der står for hver vores område.
Almindelige arbejdsdage bør fremover kaldes Klargøringsdage.

9. Gennemgang af referater fra
indeværende år - har vi nogen
hængepartier (Tanja)

Samarbejde med Adventure

10. Hesteturisme (Tanja)
11. Kalender 3 mdr. frem

Arbejdsdag 9. Maj kl. 17 - gøre klar til Ringridning
Kr. Himmelfartsdag d. 10. Maj - AFLYSES

Maj

Dorthe
Arbejdsdag den lørdag 19. maj kl. 13 - 18
* Rengøring (Lisa)
* Hegn om elevhestemark ( Jan skal have besked
forud for dagen, så han kan nå at forberede sig )
(Tina)
* Hegn om dressurbane - bogstaver på dressurbane
( Tanja & Dorthe )
Lisa
* Silo ned (Malene)
* Traktorhjørnet (Tina)

Juni

Internt Blr Stævne den 20. maj kl. 9-12
Juli

August

Arbejdsdag den 15. juni
Springstævne d. 16. juni
Ridelejr - udvalget er igang (Dorthe tovholder)
* Seddel fra Janne afleveret til Dorthe og Mona
* Opslag er udarbejdet og hænges på opslagstavlen

Dorthe

15. Eventuelt

Oversigt over ladfehø - hvor mange baller skal bestilles (Malene)
Røde presenninger til miljøtræning
Lette presenninger fra Harald Nyborg til træpillerne
overvejes indkøbt
Sidst i juni måned bestilles en omgang træpiller til
levering i august (Malene)
Propriotræning - Jan Smed vil gerne afholde kursus
- nærmere info følger (Mona)
Kæphestestævne den 5. maj aflyses pga manglende tilmelding (tanja)
Elevhestemarker: For sent at “bearbejde” dem, idet
de er for våde; vi kigger på det til efteråret.
Privatmarker: Vi må ikke sprøjte med gift
De marker, der ikke bliver brugt: Tina og Malene
finder ud af det.
Vedligehildelse af bækken -> privat vandløb og dem
der bor på hver side skal deles om vedligeholdelse.
Den, der bor på det stykke, hvor der er træ, skal
holde disse. Det undersøges om den, der ejer den
modsatte side, kontaktes ift han er klar over hans
ansvar for at holde hans del af bækken. (Lisa)

16. Punkter til næste møde

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 7. juni 2018 klokken 18.30 i Rytterstuen

Kageturnus
Maj: Lisa
Juni: Dorthe
August: Tanja H
September: Tina
Oktober: Janne
November: Tanja T
December: Malene

