Bestyrelsesmøde, torsdag den 15. august 2019, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere:
Afbud: Tine
Kage: Majbritt
Emne

Kommentar

1. Til og fra personalet

Lisa, Malene og Kirsten har haft en snak med Jan og Mona.
Der er nedfældet en samarbejdsaftale og underskrevet.

Stald

Jan ønsker at sættes fra week-endvagterne
Træktov SKAL benyttes når man flytter hest fra A til B, uanset
afstand. De voksne går forrest som rollemodel.
Svalelort I stalden
Svalereder forhindrer fluer I stalden, så selvom de er mega
irriterende, er de gode for noget. Jens fjerner reder, der er
placeret “strategisk uheldigt”

Undervisning

Ryttere kan /bør blive bedre til at melde afbud i ”ordentlig” tid
forud for deres undervisningstime,
Lisa har haft møde med Line og Sarah.
Line
Er glad for at være på blr. Glad for at elevheste må deltage i
elevhestecup.
Vil gerne tage mere ansvar for elevhestene. Vigtigt med kommunikation ift hvad den enkelte elevhest må gå. Der laves en
fb-gruppe for Malene, Sarah, Line, Kirsten og Majbritt.
Line har ferie fredag i uge 37, samt hele uge 38 og 39.
Sarah vikarierer i Lines timer og Majbritt vikarierer i overlapstimerne: Mandag 16.30-18.30; onsdag 18-19 og fredag 15.3017.30
Sarah
Ønsker at dygtiggøre sig indenfor ridning og har fået mulighed
for et ophold hos Hasse Hoffmann i november måned. Sarahs
kæreste og svigermor vil gerne afløse i Sarahs timer. Bestyrelsen bakker Sarah op i at komme afsted og finder en løsning.
Sarah og Line bør i øvrigt komme på kursus i drf-regi

Ridefys

Der er kommet henvendelse fra et bo-tilbud om privat ridetime
mandage formiddage, som vi desværre må afslå, grundet pres
på elevhestene om mandagen.
Kirsten har fået flere hjælpere til ridefys.

Øvrige
2. Elevheste
* Phønix (Dorthe)
* Svale lort i stalden (Dorthe)

Phønix er blevet tilset af dyrlæge og der er mistanke om
kushing, bla grundet hans lange pels. Vi skal holde øje med
adfærd (bliver han sløv/virker han sløv) og hængemave, idet
det er nogle af symptomerne. Malene køber b-vitaminer om ca
1 måned, så P kan komme i behandling
Obs på, at elevhestes bokse er tørre i bunden
Maggie er pt halt og står inde. Hun er smurt med tykmælk og
har staldbandage på.
Flicka er rentgående i skridt og trav
Toppers hove flækker. Smeden tjekker dem.

Ansvarlig

3. Privat stald

Arbejdsdag søndag morgen ift renovering af privatstald. Materialer er ankommet og Lisa har gjort de fleste forberedelser, så
alt er klart
Ny opstalder – Tine – og hest Musse er ankommet. Senere
kommer hun med endnu en hest.
Alle bokse udlejet

3. Medlemmerne har ordet

Ingen

4. Gennemgang af økonomi (Kirsten)

Gennemgået

5. Gennemgang af referat
fra sidst (Lisa)

Forsyningen er kommet med et nyt udspil ift placering af ”sø”
Malene, Kirsten og Lisa til møde med kommunen ift køb af
markerne
Majbrit er tovholder for elevhestecup

6. Projekter
Afsluttede
Igangværende
Kommende

Igangværende
Tag-situationen er endnu ikke afsluttet. Det drypper fortsat ved
regnvejr. Maj britt og andre finder fra gang til gang små
metalstumper I ridehus bunden fra tag arbejdet I 2017.
Privatstald renovering
Afsluttede
De store bokse I elevstalden er bygget om til 4 bokse

7. Kalender 6 mdr. frem

8. Evaluering af sommerferie pasning (Dorthe)

31. august: Medlemsmøde. Flyttes til den 1. September
15. September: Grooming kursus
4. oktober Arbejdsdag
5. og 6. Oktober: Klubmesterskab

Majbritt
Tine

23. November: Arbejdsdag
24. November: Ringridning indendørs
30. November: Juleklip

Lisa
Dorthe
Dorthe/Tanja

1 december

Kirsten

4 januar Arbejdsdag

Tanja

Vandslange ønskes til marken bagved (ved gendarmstien)
Badekar og baljer ønskes til marken oppe ved Mariegården.
Tages op til sommerferien 2020

9. Det nye hø (Lisa)

Der er kommet en klage over det nye hø. Lasse har været forbi
og inspiceret høet og bekræfter at det ikke skal være sådan
(fintsnittet-agtigt). Vedbliver dette skal han kontaktes.
Ifølge Lasse er der ingen engbrandbægre på de marker,vi får
hø fra, heller ikke i wrap.
Lisa giver tilbagemelding vedr høet
Jan kan godt få hø ballerne kortere

10. Losseplads dag (Dorthe)

Denne dag giver sig selv, jf arbejdsdag

11. Fordeling af Malenes
opgaver under barsel
(Tanja)

Malene vil gerne beholde opgaverne og siger fra / beder om
hjælp ved behov.
Aftalt med Line, at hun ”har” elevhestene

12. Jubilæum 2020
Hvordan kommer vi igang
med planlægning?

Punktet tages op på medlemsmøde

13. Eventuelt

Evaluering af ridelejr
* Klare retningslinier ift aflønning
* Heste udefra kan ikke komme i boks
Tilfredshedsundersøgelsen
* Der er kommet 18 besvarelser retur ud af 100. Overvejer at
gentage i januar/februar måned
Lisa efterspørger kursus i konflikthåndtering hos DRF
Jens påpeger, at banen i ridehallen er ujævn. Banen skal ordnes – rettes op. Det kræver en rendegraver. Baneplanner virker ikke efter hensigten og leverandøren bør kontaktes desangående.
Bund bør vandes korrekt og regelmæssigt, evt mens heste
gøres klar. OBS: Sluk vand først, pumpe bagefter
Der skal være mere tjek på oprydning af springbanen efter
brug

14. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 5. September 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

