Bestyrelsesmøde, torsdag den 10. januar 2019, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa, Kirsten, Malene, Mona, Dorthe, Tanja H, Tanja T
Afbud: Tina - Kage: Tanja T
Emne

Kommentar

Ansvarlig

1. Til og fra personalet
Stald

Jan er igang med at ordne banen, der er skæv. Den bliver lige
så langsomt rettet op, men det tager tid.
Mona fortsat sygemeldt

Undervisning

Sarah faldet godt til på blr - hun får en time mere om onsdagen

Ridefys

Susse godt tilfreds, har engagerede og gode hjælpere

Øvrige

Anders er igang med at ordne volden - det fungerer og får lavet
meget
Jan har planer for, hvilke projekter Ralf skal i gang med
Mellemgangen og det gamle sekretariat er blevet mega flot
efter det er blevet malet
Stor skole pige - Jasmin - kommer 3 gange ugentligt, er god til
at gå ind og strigle heste, gå til hånde osv.

Elevheste

Jan smed havde lavet en liste over elevheste, der har “noget”
med hovene (sur stråle og lignende).
Flicka har haft hovbyld og fået sko på. Den må lige så stille
komme igang igen.
Mille og Kenzo har sur stråle - MB igang med Mille. Lisa P får
besked
Hardy har styr på Max

Aftalen vedr Melka

Tina

2. Privat stald
Vandslange i privatstald
(Tanja T)
Kommunikation fra Jan til
privatopstaldere (Dorthe)

De to vandslanger skal bytte plads, sådan at slangen kan nå
helt over i fjerneste hjørne i privatstalden.
Malene kontakter Mads vvs

Malene

Dét, der skrives på fb skal også skrives på tavlen. Vigtigt at alle
privatopstaldere har mulighed for blive orienterede på lige fod
via fb

3. Medlemmerne har ordet
Trailer parkering (Ann)

Regler for trailer parkering vil fremgå af BLR’s ordensregler

4. Gennemgang af økonomi (Kirsten)

Økonomi gennemgået

5. Gennemgang af referat
fra sidst (Lisa)

Referat gennemgået

6. Jan smed

Punkt overføres til næste møde

7. Kriterier for part på elevhest (Mona)

Mona udfærdiger kriterier / regler for, hvornår man får part på
en hest/pony

8. Igangværende projekter

Lisa

Mona

Kursus i propriotræning

Vi skal drøfte ønsker til kursets indhold

Malene

Malene og Jan planlægger mødet
Kontakten med Sbdg forsyning vedr græsmarker

Lisa har kontaktet forsyning, der ikke gør mere ved det. Uenighed om, hvem der har ejerskabet over pumpen. Lisa arbejder
videre

Strøm / vaskepladsen (Tanja)

Se ovenstående punkt vedr pumpen

Lisa

9. Kommende projekter
Lisas to-do-liste for 2019 og
frem

Punkt flyttes til næste møde

Lisa

Modernisering af Halmladen
(Privatstalden)

Dorthe og Lisa

Lisa/Dorthe
(Tanja T)

Lade

Malene

Renovering af rytterstuen
10. Afsluttede projekter
Hvad har medhjælperne
afsluttet af små projekter
(Tanja)

Se ovenstående under “øvrige”

11. Kalender 3 mdr. Frem

5. Januar Arbejdsdag og klargøring til ringridning
6. Januar Indendørs ringridning
31. Januar Generalforsamling klokken 19
1. Marts Arbejdsdag og klargøring til Fastelavns sponsor stævne
2. Marts Fastelavns sponsorstævne
3. Marts Fastelavns sponsorstævne
30. Marts Arbejdsdag og klargøring til ringridning
31. Marts Ringridning

April 2019

Reserveret til kursus i propriotræning

Generaltforsamling

Start kl 19
Preben er dirigent
Skriv på tavlen, at der er generalforsamling
Der skal bages kage - opslag på fb
Kahout
Evaluering: Ringridning gik godt.
Til kommende ringridninger overvejes, at man betaler ved tilmelding og regel for, hvordan og hvorledes med tilbagebetaling,
hvis man bliver forhindret i at deltage.

12. Eventuelt

Kommunen bør fremover ordne grusvejen mandage, onsdage
og torsdage formiddage
Bestyrelsesmedlemmer skal pr automatik være med i de lukkede grupper, for at bevare indblikket i, hvad der rører sig på blr
Forespørgsel om brug af vore faciliteter et par gange årligt, til
bla rytteranalyse

13. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 07.02 2018 klokken 18.30 i Rytterstuen
Kageturnus i 2019 - Januar: Tanja - December: Fælles julefrokostbuffet

Malene

Tanja
Dorthe

