Bestyrelsesmøde, torsdag den 6. juni 2019, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere:
Afbud: - Kage: Malene
Emne

Kommentar

Ansvarlig

2 ud af 3 elevbokse er færdige. De bliver forstærket på
indersiden med vandfaste krydsfinerplader. Malene er i
gang med at søge nye metalkrybber.

Malene

Jens skriver ud til privatstalden, at der ikke fodres med
wrap, da ballen ikke kan holde i det varme vejr.

Jens

Line har forespurgt om der kan komme ”lorte-opsamlere”
på dressurbanen. Tanja sørger for at det effektures.

Tanja

1. Til og fra personalet
Stald

Undervisning

Der har været en forespørgsel på privatundervisning på
elevheste. Der må forespørges ved Line og Sarah. Dermed
må der ændres ridedag fra søndag til lørdag.
Ridefys

Øvrige

Max er halt, så der må aflyses en del. Men ellers kører det.
I marts 2020 kommer der tilsyn af ridefys.
Der mangler fortsat hjælpere, særligt mandag.

Lisa

Der er pt. intet øvrigt personale.

2. Elevheste

Bruno er byttet for Safir.
Theo er solgt.

3. Privat stald

Det bøvler fortsat med rotter. Det skal stoppe med fodring
af katte i privat-stalden.
Der skal ryddes op ved hø-lageret – både i forhold til rotter
og støv.
Kirsten og Jens indkalder til foder- og græsmarksmøde
onsdag d. 12.6 kl. 18.00

Jens
Jan
Kirsten/Jan

3. Medlemmerne har ordet
4. Gennemgang af økonomi (Kirsten)

Det ser fint ud – planen følges.

5. Gennemgang af referat
fra sidst (Lisa)
o

Tlf.nr til servicemeddelelser fra vandværk.

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

o

Træpiller

Jens har ikke kunnet finde billigere tilbud.
Det besluttes, at antallet af træpiller til etablering boks fastsættes til 12 sække.

o

Mark til låneheste

Låneheste tilbydes at gå med elevhestene på mark mod et
fast beløb. Dog skal de stå i elevstalden.

o

Salg af elevhesteudstyr

o

Salg af sponsorskilte Majbrit har solgt et sponsor-skilt.
Der skal fortsat sælges flere skilte
BG busrejser er kontaktet.
Moberg har købt

o

Fodringsrute

Kirsten

Malene/ Dorthe

Dorthe har færdiggjort fodringsruten, den hænges op på
tavlen.

o

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Dorthe har printet og hænger op.
Tanja

o

Kontaktliste over privatopstillere

Udarbejdes fortsat
Jens

o

Galgen

o

Kritikrør til dommertårnet

o

Evaluering af elevskolen

Galgen er blevet renoveret. Der skal sættes opslag op om
at der skal rives efter brug.

Jens/Dorthe

Majbritt

6. Projekter
Afsluttede

Majbritt laver et print

Læhegnet er fældet og delvis opryddet, men der mangler
fortsat oprydning. Grene skal samles op fra bækken og
skal flyttes helt ind på marken.

Igangværende

Elevhestemarken bagved skal hegnes. Jens indkalder til
hegning på mandag 2. pinsedag på facebook.

Jens

Kommende

Rytterstue – der planlægges et medlemsmøde til september

Lisa/Kirsten
Tanja

Renovering af privatstald – Tanja indkalder til møde (Lisa
og Dorthe)
7. Kalender 6 mdr. frem

Lisa foreslår en “kalender” til ophæng.

Lisa

8. juni

Pilatestræning v/Jan Krogh

Malene /Dorthe

1.-3. juli

Ridelejr

Dorthe/ Tanja /
Mona

5.-7. juli

Ringridning

Kirsten

5. august

1. undervisningsdag

31. august

Medlemsmøde kl. 13.00

Lisa

September

Grooming-kursus

Majbritt

4. oktober

Arbejdsdag

Tine

5.-6. oktober Klubmesterskab

8. Pasning af elevheste i
ferien
- Vand

23. november Arbejdsdag

Lisa

24. november Ringridning indendørs

Dorthe

30 november Juleklip

Dorthe / Tanja

1 december Juletræsfest

Kirsten

4. januar

Arbejdsdag

Tanja

5. januar

Ringridning indendørs

Dorthe

Infofolder færdig ultimo juli

Lisa

Ny vandslange
Slangetilkobling

Malene
Jens

Dorthe laver et opslag, og derpå melder vi ind på hvad vi
kan.
9. Opfølgning på møde om
græsmarke (Lisa)

Kisten og Lisa har haft møde med forsyning og kommunen.
Der skal etableres et regnvandsbassin på privatmarkerne –
der er blevet lyttet til BLRs indvendinger og der undersøges om projektet kan rettes dertil.
Argumenter for hvorfor klubben skal have mulighed for at
købe den store mark ved sansestien søges. Lisa laver en
Lisa
tråd.
Vi afventer svar.

10. Afløser til småbørn
(Lisa)

Majbritt går ind som fast lørdagsunderviser sammen med
Sarah.

11. Ridelejr (Dorthe)

Grovplanlægningen er på plads. Finplanlægning kommer
på plads efter sidste tilmelding
De fleste pladser er booket.

12. Jubilæum 2020
Hvordan kommer vi igang
med planlægning?

April: Gang i ungdomsudvalg, jubilæumsfest med gamle
lege, små sekvenser over hele ugen, officielt indlæg,
Maj: Medlemsmøde ifh. ideer – vi skal uanset have et efter
sommerferien (september)
Juni: Tråd til ideer på facebook. Har vi egne gamle ryttere
der kan lave opvisning? Evt. Julie Dyrgaard.

12. Eventuelt

Kattene har orm – de får ormekur når dyrlægen kommer
forbi.
Det må ligge en søndag. Hestene skal gå 3x 20 minutter.
Finalister skal til stald Helgstrand, hvor der bliver stillet
heste til rådighed. Fordi det kan ligge en søndag, må der
gerne arbejdes videre.

o

Elevhestecup

o

Evaluering,
ringridning

28 ryttere – fint ringridning

o

Evaluering
springstævne

Godt med mange partryttere der hjalp på springbanen.

13. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 15.08.2019 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

