Referat fra Medlemsmøde den 27. September 2018

Punkter på dagsordenen
1) Rundvisning på matriklen
2) Præsentation af fremtidsplaner
3) Fodersituation, herunder fodertidspunkter, fodermængde mv.
4) Tjene penge til klubben
5) Opslag på FB
6) Bordet rundt
7) Evt.

Ad 1) Rundvisning på matriklen
Lisa viste rundt på matriklen og snakkede om de mange nye tiltag, der er gjort det seneste stykke tid, bla.
Nyt hegn om dressurbanen; at der er gjort plads til “sluse” ind til springbanen, som deles i 3 folde til vinter;
tiltag til “dræn” på den gamle sygefold, osv.
Ad 2) Præsentation af fremtidsplaner
Der er et stort ønske om en udvidelse af nuværende rytterstue i form af et ekstra “fag” ud mod
dressurbanen. Der er ligeledes ønske om tætning af porte i privat stalden med Rockwoll og med tiden
udskiftes de eksisterende porte med andre. Bestyrelsen er pt igang med at undersøge muligheden for og
bygningen af en brandvæg, for at adskille foder fra boksene.
Ad 3) Fodersituation, herunder fodertidspunkter, fodermængde mv
Kirsten og Malene har tidligt på året tegnet kontrakt om levering af stråfoder (wrap og hø) til normal pris og
som udgangspunkt har vi stråfoder nok til hele vinteren. Det er uvist om pillefoderet stiger en smule i pris
og om træpiller til bunden også stiger en smule i pris. Pt har vi lager til det næste lange stykke tid.
Fodertidspunkter
Det er vigtigt, at de vejledende fodertidspunkter overholdes, både morgen, middag og aften.
Fodertidspunkterne skal kendes af alle, der fodrer, herunder eventuelle afløsere. Hardy er ny weekendvagt
og er blevet oplært af Jan/Kirsten.
Vejledende fodringstider:
Morgen: 7.30 - 8.30
Middag: 11.30 - 12.30
Middag, torsdag: 11 - 12
Aften: 17 - 18
Hvis man fodrer tidligere end det vejledende fodertidspunkt, bedes man skrive det på fb-siden.
Fodermængde
Jan/Kirsten tager jævnligt stikprøver ift vægten af stråfoder. Et slag vejer ca 10 kg.
Afløsere opfordres til at bruge vægten og veje stråfoder af, så det undgås at heste fodres med hhv for
meget/for lidt. Vægte ligger på øverste hylde i foderrummet; en IKEA taske eller anden stor taske kan
glimrende bruges til at veje af.
Ændret fodermængde
Hvis ens hest ændres i foder, skal Jan og/eller Kirsten gerne have besked via sms. Evt. skrives beskeden
også på whitenboard tavlen i stalden. Jan og/eller Kirsten retter til på tavlen på boksen.
Håndfodrede heste
Foderkassen bedes holdt fri for spande, dækkener og andet, der kan besværliggøre åbningen af låget.

Al foder bedes blive placeret i foderrummet.
Kontaktperson mellem privatryttere og bestyrelsen er fortsat Malene Mouritzen.
Ad 4) Tjene penge til klubben
Der fremkom forskellige forslag, hvorved der kan tjenes penge til klubbens opsparing
* Kæpheste ringridning
* Sælge julekalender med billeder af BLR, heste osv
* Loppemarked i ridehus, herunder sælge stadeplads i ridehal til fx loppemarked med modeshow;
loppemarked med second-hand rideudstyr. Bente har i den forbindelse adgang til lån af borde uden
beregning :-)
Medlemmerne opfordres til at tilkendegive deres idé til arrangement til bestyrelsen, herunder vilje til at stå
for det. At man har idé til et arrangement betyder ikke automatisk, at det er bestyrelsen, der skal stå for
det. Det må medlemmet gerne selv, bestyrelsen vil gerne bistå.
Ad 5) Opslag på FB
Vær opmærksom på opslag på BLR’s officielle FB-side (= Broagerlands rideklub), herunder hvad der skrives
og hvordan. Der har den senest tid været diverse opslag om manglende oprydning i ridehal, såvel af hestes
efterladenskaber, som udstyr, der er forkert placeret.
Det påhviler Line og Saskia, at minde elevrytterne om oprydning, såvel i ridehal som strigleplads.
Der er etableret en (lukket) fb-gruppe for hhv privat opstandere og elevryttere.
Ad 6) Bordet rundt
Dorthe ønsker sig et nyt vandbesparende toilet
Natalie ønsker sig at lyset på timeren på toilettet stilles længere, så man kan nå at komme ud fra toilettet
inden lyset slukker helt
Ann forslår, at arrangement om fx medlemsmøde opslås mere bredt end som begivenhed på FB, idet ikke
alle medlemmer har en FB-profil.
Jens kunne tænke sig, at referat fra bestyrelsesmødet synliggøres ved fx at blive hængt op på glas tavle i
mellemgangen.
Dorthe foreslår, at referat fra bestyrelsesmøde lægges på FB-siden
Lisa gør opmærksom på, at referat altid ligger på BLR hjemmeside
Der var snak om at ridehal skal rettes af, Lisa fortæller, at der er hentet tilbud hjem om en baneplaner.
Hvis elevhestes træktov går i stykker, kontaktes Mona (hun er bindeled mellem bestyrelsen og elevparter)
Maj-Britt forespørger om mulighed for løsspringning og efterlyser interesse for dette. Maj-Brit skriver et
opslag på FB for privatopstalderne desangående. (NB.: Elevheste må ikke springe, idet de arbejder rigtig
meget i løbet af en uge og vi skal passe på deres ben).
Inge nævner hovslaget i Legehuset og spørger, om det skal ordnes, bunden trænger i det hele taget til at
blive jævnet. Det kigger bestyrelsen på og finder en løsning på.
Jens efterlyser en plan for vinterfold; den er Tina og Malene pt ved at arbejde på og den vil blive meldt ud
snarest. Der kommer strøm på de folde, der etableres på springbanen.

