Bestyrelsesmøde, torsdag d. 7. marts 2019, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Dorthe, Jens, Majbritt, Tanja T, Malene, Lisa, Tine
Afbud: Kirsten og Tanja H- Kage: Majbritt
Emne

Kommentar

Ansvarlig

1. Til og fra personalet
Stald

Afløsning af Kirsten ved aftenfodring
Vi aftaler, at det slås op i bestyrelsens facebookgruppe, hvis
der er en fodervagt, der ikke er besat. Dette gøres en uge i
forvejen, og alle er forpligtet på at byde ind.
Vi laver en ”to-do-liste” til fodring efter Jans normale rute.

Undervisning

Dorthe

Line og Sarah deltager på træner-kursus 1 i slutningen af
marts.
Line og Sarah har aftalt, at der med jævne mellemrum, skal
gennemføres teori i stalden – hestens røgt og pleje. De første sekvenser er gennemført i denne uge. Undervisere skal
give besked i stalden, når eleverne møder ind 30 minutter
før den reelle undervisningstid.
Det fungerer godt, at der skrives på tavlen, hvem der skal
ride på hvad.

Ridefys

Alt godt.

Øvrige

Der er kommet en ny i samfundstjeneste. Han skal tynde ud
i hegnet langs elevmarkerne.

2. Elevheste

Det går godt. Theo er blevet klippet og behandlet for sur
stråle og mug. Topper og Dunja er fri for hovbylder. Bruno er
blevet klippet på benene. Milles sur stråle er i bedring. Bruno
bliver fremover beskåret sammen med de andre.

Lisa

Line holder fremover mere øje med de heste, der er problemer omkring: sur stråle, mug m.m.
Malene har været rundt ved nogle hold, og lavet teori omkring hovrensning, og laver fremover stikprøvekontroller.
Malene har god og konstruktiv dialog med Jan smed. Jan
finder en god pris på diverse produkter, som fyldes på mindre beholdere.
a. Massage ved Line Line giver en god pris på massage til elevhestene.
(Malene)
Malene forslår at følgende bliver masseret:
Jack, Theo, Kenzo, Chenelli
Malene tager den økonomiske del med Kirsten.
Theo skal have hyggetid på rampen. Dog ikke med Line, når
hun har undervisning.
b. Tandrasp (Malene)

Sidste gang blev udskudt. Der aftales ny tid op til sommerferien. Malene tager den med Kirsten

c. Mille (Majbritt)

Rundt om Mille

Malene

3. Privat stald
a. Rotter (Malene)

Rottekasserne bliver tjekket løbende af den kommunale
rottemand. Der bliver spist af kasserne og der bliver løbende
fundet døde rotter.
Der laves et opslag i privatstaldens gruppe, om at foder skal

Jens

opbevares i kasser i foderrummet, samt at der i bokskasserne kun må indeholde hestefoder og godbider – låget
skal kunne lukkes. Godbidder skal enten være i foderrummet
eller boks-kasserne – ikke i strigleskabene.
b. Koordinering af
nøgler (Tanja)

Mona har stillet spørgsmål om, hvem der overtager ansvaret
for nøgler. Det vurderes, at det giver god mening, at det er
den der står for velkomst af nye opstaldere

3. Medlemmerne har ordet

Tanja.

Ingen fremmødte
Seddel i postkassen blev diskuteret under elevheste.

4. Gennemgang af økonomi Udsat til næste møde
(Kirsten)
5. Gennemgang af referat Dorthe har fået styr på lørdagsholdene
fra sidst (Lisa)
Der er blevet lavet en liste over hvilke parter der må ride i
legehuset.
Lisa mangler at få opslag op om regler for parter

Lisa

Opsagt forsikring: Lisa har lavet en forespørgsel. Lisa får
besøg af Tryg.
Lejekontrakt omkring Melka mangler.

Malene

Opslag med billeder af bestyrelsesmedlemmer og opgavefordeling
– heraf følger ny snak om opslag med liste over privatheste

Dorthe
Tanja T

Banen er blevet planet mere ud, nu skal den fyldes op. Dette Kirsten
skal gøres inden næste stævne d. 20. april. Derudover skal
de udendørs baner også fyldes op.
Lisa har møde med Kenneth (tømrer) i morgen (fredag) vedr. Lisa
de første skridt til tegninger til ny rytterstue. Der skal søges
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen ved Kystdirektoratet.
Elevhestemarkerne bliver gødet om en måneds tid.

Malene

Lisa kontakter Jakob om flytning af jordstakken

Lisa

6. Procedure vedr. foræl- Alle fremmødte medlemmer har en stemme. Børn under 16
drestemmer for medlem- år, skal være ledsaget af en forældre/værge, for at have
mer under 16 år
stemmeret.
7. Egetræer i hegnet langs Malene mødes med Claus på lørdag kl. 10.00.
jordfoldene

Malene

8. Info omkring hegn ved Mariegårdens ”gedehegn” blevet fjernet.
sansesti (Dorthe)
9. Indkøb i Herning (Dorthe) 10 Lilla træktove, 3 halebørster

Dorthe

10. Deltagelse ved
striktsrådsmøde (Lisa)

Lisa

Di- 28. marts 2019. Inkl. Generalforsamling. Anja Heinesen fortæller om fokus på ryttere og medlemmer.
Lisa og Majbritt tager afsted.

11. Deltagelse ved Repræ- 6. april 2019. Kirsten og Lisa deltager.
sentantskabsmøde
12. Projekter
Afsluttede
Igangværende
Kommende

Rytterstue, se punkt 5.
Renovering af privatstald

Lisa

Lisa
Lisa, Dorthe,
Tanja T.

13. Kalender 3 mdr. Frem

14. Eventuelt

30/3 Arbejdsdag – klargøring til ringridning + hegn og marker
31/3 Ringridning
27/3 Garantspisning
April kursus J. Krogh
29/5 Arbejdsdag – klargøring til ringridning
30/5 Kr. Himmelfarts ringridning
Bunden ved den udendørs galge skal renoveres – Mona er
fortsat tovholder. Sand skal bestilles sammen med bund til
baner – Mona kontakter Kirsten.

Tanja/Malene
Lisa
Malene
Tine

Dorthe

Ridelejr tovholdere: Dorthe, Tanja T, Mona
Adgang til den generelle facebook gruppe – skal der være
adgangskrav? – ikke nødvendigt. Vi sletter dem, der laver
ballade – ikke sket endnu.

Jens

Undersøgelse af tilfredshed i elevskolen – hvad går
godt/hvad kan gøres anderledes? Kan udsendes med faktura for undervisning
Fritidsfest d. 22/3 i Humlehøjhallen.

Lisa

Træpiller – kan vi få lavet en nem løsning mht. tildækning.
Jens/Dorthe
Der lægges paller og presenning over når vejret bliver bedre.
Malik-cup har henvendt sig vedr. ponytræk. Det gør vi ikke,
men Lisa har opfordret til kæpheste.
15. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 4. april 2019 kl. 18.30 i Rytterstuen
Kageturnus: Januar: Tanja T, Februar: Jens, Marts: Majbritt, April: Tine, Maj: Lisa, Juni: Malene, August: Kirsten, September: Dorthe,
Oktober: Tanja H, November: Tanja T, December: Fælles julefrokostbuffet

