Bestyrelsesmøde, torsdag den 4. april 2019, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Kirsten, Malene, Jens, Dorthe, Tanja H, Tanja T, Majbritt, Tine
Afbud: Lisa - Kage: Tine
Emne

Kommentar

Ansvarlig

Facebookprofil på staldmand – skal den oprettes?
Jens tager den med Lisa

Jens

1. Til og fra personalet
Stald

Jan har spurgt om han skal brakpudse markerne – Malene har
svaret, at det gør han bare som det passer, dog i systematik, således at der hele tiden er græs til hestene og at det har ro til at gro
lidt. Mindst de gødede marker skal have ro lidt endnu, så der kan
nå at komme græs til sommer.
Undervisning

Line og Sarah har været på kursus. De har haft godt udbytte af det,
og har haft gang i nye initiativer.

Ridefys

Der er venteliste igen. Det påtænkes at udvide en halv time om
mandagen, så man starter en halv time før. Udfordringen er at få
heste-kabalen til at gå op.

Øvrige
2. Elevheste
Køb/salg (Malene)

Malene og Majbritt har været forbi en hestehandler.
Første prioritet er en hest, der kan gå med bagrytter, så Malene og
Majbritt snakker med Susse om hvad hun har brug for.
Tine tager Bruno med i hallen og på ture, for at give ham lidt mere
miljø-træning og opbygning af muskler.
Jack mangler en saddel. Tina Askebjerg, saddelmager kommer i
anden sammenhæng på torsdag d. 11. Hun kigger på Jack og
saddel ved samme lejlighed

3. Privat stald

Der har været en henvendelse vedr. fodring, idet der er blevet set
foder i en krybbe, hvor der var hestepære. Ansvar for at det sker
igen, kan fodervagten ikke påtage sig, da de så skal ind i alle bokse.
Der er fortsat fodringer af katte i laden. Det er vigtigt, at fodring af
katte kun sker på jalousi-skabet ved indgangen til stalden.

3. Medlemmerne har
ordet

Takkekort fra Malene og Jakob

4. Gennemgang af
økonomi (Kirsten)

Fremover er punktet med kvartalsvis grundet den nye faktureringsmetode – dermed januar – april – august – oktober.
Der er fremgang i omsætning set i forhold til 1. kvartal 18., hvilket
afspejler udvidet handicap.
Udgifter er status quo

5. Gennemgang af
referat fra sidst (Lisa)

Dorthe har udfærdige en vejledning til fodringsrute, den mangler
udprint
Tandraspning er blevet aftalt til 3. maj
Opslag på privatopstalderes fb om foder lukkede kasser er slået
op.
Regler for parter er sat op
Der er kommet et forsikringstilbud fra Tryg – det er ikke gennemgået endnu.

Dorthe

Lejekontrakt omkring Melka mangler.

Malene

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

Dorthe
Tanja

Der er bestilt nyt sand, det skal køres på når Jan har tid, før d. 20.
april. Derudover skal den udendørs bane ordnes

Kirsten/Lisa

Lisa har møde med Kenneth (tømrer) i morgen (fredag) vedr. de
første skridt til tegninger til ny rytterstue. Der skal søges ved Kystdirektoratet. – Er gennemført
Lisa har talt med Jakob om flytning af jordstak – vi venter på at
jorden tørrer mere op. Det samme gælder læbæltet.
Adgangskrav til facebookgruppe er oprettet.
Træpiller er blevet tildækket.
6. Projekter
Afsluttede

Pumpen er tilnærmelsesvis er ordnet og alle faciliteter kan bruges
igen.

Igangværende

Tag – fortsat
Rytterstue
Renovering af privatstald

Lisa
Tanja/Dorthe

Renovering af galge
Læbælte – bliver igangsat så snart jorden er tørret af.

Dorthe
Malene

Åbning af træhegn ud mod gangen op til marker – form for led

Jens

Kommende

Jubilæet 2020

7. Kalender 3 mdr.
Frem

April kursus J. Krogh – 4/5 9-11.00(Bomtræning) der må inviteres
folk udefra.

Malene /
Dorthe

20/4 Arbejdsdag 13-15.00

Dorthe

21/4 Dressurstævne – udendørs, opvarmning indenfor
29/5 Arbejdsdag – klargøring til ringridning

Tine

30/5 Kr. Himmelfarts ringridning
1-2-3/7 Ridelejr – møde d. 16/4
5-6-7/7 Broager ringridning
8. Jubilæum 2020

Hvordan kommer vi igang med planlægning?
Gang i ungdomsudvalg, jubilæumsfest med gamle lege, små sekvenser over hele ugen, officielt indlæg,

9. Indhegning af mark
bagved (Kirsten)

Hegnet er i dårlig stand – det skal genetableres. Vi kan hente tæpperør ved Andreas Carl, de har dog ikke mange på lager. Der aftales arbejdsdag for nogle enkelte voksne.
Jens afhenter tæpperør ved lejlighed.

10. Ændring prisliste
(Dorthe)

Omformulering vedr. eget hø - Formulering med eget hø slettes
Småbørns bidrag ved arbejdsdag - Vi skal være bedre at ”prikke på
skuldren” – hænge opslag op på den gule tavle

11. Afløsning på småbørnshold (Dorthe)

Tanja H og Simone spørges om muligheder for afløsning.

12. Evaluering af ring-

Pengene var indbetalt på forhånd, hvilket gav en større binding.

Mona,
Dorthe, Tanja

ridning

Godt initiativ med fotograf.
God omsætning i Muleposen.

13. Eventuelt

Distriktsrådsmøde: Der kommer et nyt program, hvor der er mulighed for løbende evalueringer. Evt. kan man sende evalueringerne
ud med fakturering. Majbritt laver et udkast
Parter – står der på hjemmesiden, hvordan en part bliver udvalgt?
Hjemmesiden mangler en gennemgang – giv Lisa besked hvis man
opdager fejl. Den første der observerer en fejl, laver en tråd i messenger.
Brak-pudsning af privatmarker – hvem må køre maskinen og hvordan kan man få det gjort. Kirsten tager kontakt til Hardy om han
kan have interesse i dette.
Kværs Hedegård lukker, hvis vi mangler til hegn kan vi få en god
pris. Malene handler det nødvendige.

14. Punkter til næste
møde

Jubilæum 2020 – fortsat brainstorm de kommende møder
Evaluering og optimering af elevskolen

Majbritt

Renovering af borde og bænke.
Brak-pudsning af privatmarker

Kirsten

Indhegning af marken bagved.
Husk at Kirsten og Majbritt skal bytte kageturnus og Dorthe og
Jens.
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 2. maj 2019 klokken 18.30 i Rytterstuen
Kageturnus: Januar: Tanja T, Februar: Dorthe, Marts: Kirsten, April: Tine, Maj: Lisa, Juni: Malene, August: Majbritt, September: Jens,
Oktober: Tanja H, November: Tanja T, December: Fælles julefrokostbuffet

