Bestyrelsesmøde, torsdag den 9. maj 2019, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Kirsten, Malene, Jens, Dorthe, Tanja H, Tanja T, Majbritt, Tine
Afbud: Tanja B. Kage: Lisa
Emne

Kommentar

Ansvarlig

1. Til og fra personalet
o

Stald
Elevhestebokse status

De to første er rigtig godt i gang, de næste bliver sat i gang
efterfølgende. Vægge og krybber er udsatte, da hestene klør
sig. Vi skal på jagt efter kostehoveder, evt. Vej og park eller
genbrugsplads.

o

Tlf.nr til servicemeddelelser fra vandværk.

o

Træpiller – hvor lang Der har været henvendelse om sugeevnen af træpiller fra pritid løber nuværende vatopstaldere. På nuværende tidspunkt får vi leveret et helt
aftale?
træk – aflæsset. Det er også et spørgsmål om pris og leveringsvilkår. Malene bestiller senest 1. juni – med mindre Jens
kan finde bedre og ligeså billige piller.

Sidst var der en lukning af vandet, hvor vi ikke får besked. Kirsten undersøger om staldtelefonen kan kobles op til disse servicemeddelelser.

Der er tilsyneladende nogle misforståelser omkring genetablering af træpillemadras efter sommerferien – det får Jens rettet
op på.
Undervisning

Kirsten

Jens

Jens

Låneheste skal være tilgængelige for rideskolen de dage, der
er aftale omkring. Dvs. at lånehestene ikke kan være på privat
mark, når de skal bruges i undervisningen. Vores undervisere
har ikke tid til at hente dem deroppe.
Vi oplever generelt, at vores undervisning og undervisere fungerer rigtig godt.

Afløser til småbørn

Sarah har ikke overskud til at arbejde hver lørdag. Vi skal have
søgt en fast lørdagsunderviser til hver anden lørdag. Vi laver et
opslag på facebook.

Ridefys

Vi har behov for ekstra hjælpere til ridefys om mandagen kl.
13.30- 15.30. Lisa laver et opslag på facebook

Øvrige
2. Elevheste

Lisa

Lisa

Der er gang i klipning af hegn langs elevhestemarker.
Alle elevhestene har fået raspet tænder –undtagen Oliver.

o

Theo

Theo har huller i tænderne, så ingen søde sager.
Theos luftveje har det ikke godt. Den skal i løsdrift for at kunne
trives. Han flyttes hurtigst muligt på en af jordfoldene, hvor han
også fodres.

o

Bruno

Bruno har haft besøg af en hestehvisker (under uddannelse).
Hun konkluderer, at Bruno er ultra sensitiv og ikke rigtig trives
her, så han skal til et nyt hjem, hvor der er mere ro.

o
o

Køb/salg (Malene)
Hvad skal vi kigge
efter?

Vi mangler en Thinker-type til bagrytter på ca. 160.

o

Elevhesterum
Salg af rideudstyr

Kunne vi involvere ungdomsudvalget, så de kan sælge nogle af Malene /
småtingene (efter aftale med Malene), så kan vi købe nyt til
Dorthe
elevhestene, efter parternes ønsker.

o

Fuld dagsgræs

Elevhestene sættes på dagsgræs fra 17. maj på det stykke de

går på i forvejen.
3. Privat stald
o Status på rotter

Vi holder øje.

3. Medlemmerne har ordet

Ingen henvendelser

4. Gennemgang af økonomi (Kirsten)

Gennemgås først til næste kvartal.
Der skal søges Danfoss fonden – til ny elevhest.
Vi skal have solgt sponsor-skilte, der er informationsfoldere og
kontrakter m.m. klar – Lisa har en liste over mulige sponsorer.
Vi hænger nogle foldere, som folk kan tage med, hvis de kender en mulig sponsor. Vi laver et facebook-opslag, om der er et
medlem/forældre, der kunne tænke sig at være tovholder.

5. Gennemgang af referat
fra sidst (Lisa)

Jens arbejder videre på en facebookprofil til Staldmand på
staldtelefonen.

Lisa
Jens

Jacks saddel er blevet rettet til. Han skal kun gå med ét underlag, samt et gelékile, der løfter sadlen bagtil.

6. Projekter
Afsluttede

Igangværende

Dorthe har lavet en vejledning til fodringsrute, den skal printes

Dorthe

Lejekontrakt omkring Melka mangler fortsat

Malene

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

Dorthe
Tanja B.

Åbning af træhegn ud mod gangen op til marker – form for led
Læbælte – bliver igangsat så snart jorden er tørret af.

Malene

Tag – fortsat
Rytterstue
Renovering af privatstald

Lisa
Lisa
Lisa/Dorthe

Oprydning efter læbælte-fældning på marker og i bækken,
samt genopføring af hegn.
Lørdag og søndag laver vi oprydning fra kl. 9.00

Lisa

Stakken bliver fliset når bladene og saften er gået af. Evt. skal
småbørn ændres til teori denne dag (intromærker).
Renovering af galge - Vi har lidt udfordringer omkring hjælpen.

Dorthe/Jens

Mark ved gendarmsti – hegnes.
Springbanen skal klargøres til springstævne 2. juni. Jan begynder at køre bane så snart jordfoldene ved bækken er klar.
Min. 14 dag før.
Kommende
7. Kalender 3 mdr. frem

8. Jubilæum 2020
Hvordan kommer vi igang

Jubilæum 2020
Se punkt 8.
29/5 Arbejdsdag – klargøring til ringridning – Aflyst og erstatte
af lørdag d. 1/6. Tine laver opslag
30/5 Kr. Himmelfarts ringridning
1/6 Arbejdsdag springstævne
2/6 Springstævne
1-2-3/7 Ridelejr
5-6-7/7 Broager ringridning
April: Gang i ungdomsudvalg, jubilæumsfest med gamle lege,
små sekvenser over hele ugen, officielt indlæg,

Tine

Lisa

med planlægning?

Maj: Medlemsmøde ifh. ideer – vi skal uanset have et efter
sommerferien (september)

9. Ringridergalge (Jens)

Se under igangværende projekter

10. Stævneudvalg
o Opdatering af musikanlæg
o Opdatering af mikrofon – skal virker både inde og ude på
samme tid
o Ekstra højtaler
o Kritikrør i dommertårn

Vi afventer den ny rytterstue, men højtaler inde og ude burde
kunne fungere. Dorthe tager en snak med Leif og får indhentet
et tilbud, som vi kan søge fonde på. Herunder også ekstra højtaler og højtalere i stalden, samt udfordring om interferens med
mobiltelefoner.

Dorthe

Jens får det ordnet.

Jens

11. Afløser småbørn

Se under undervisning

12. Evaluering og effektuering af elevskolen (Majbritt)

Majbritt har lavet et udkast. Det blev diskuteret og bliver tilrettet
og bliver gjort tilgængelig. Vi evaluerer efter sommerferien.

Majbritt.

13. Renovering af borde og Fonde til nye borde og bænke kan søges
bænke.
Opgave til samfundstjeneste.
14. Brak-pudsning af privatmarker

Der er indgået aftale med Hardy – 200 kr. pr. time. Kirsten tager imod bestilling.
Jens informerer privatryttere.

15. Indhegning af marken
bagved.

Se igangværende punkter

16. Eventuelt

Bestyrelsesmødet i august flyttes til d. 15/8 grundet skoleferie.

17. Punkter til næste møde

Kalender det næste halve år
Ridelejr – første møde afholdt, teaser er hængt op.
Sommerferiepasning af elevheste.

Jens

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 6. juni 2019 klokken 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

