Bestyrelsesmøde, torsdag den 3. oktober 2019, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Tanja B, Majbritt, Dorthe, Kirsten, Lisa, Malene, Tine
Afbud:
Kage: Tine
Emne

Kommentar

1. Til og fra personalet
Stald

Jan har spurgt om ferie et par dage i uge 43.

Undervisning
 Samarbejde,
vikardækning, autoritet,
partryttere

Line har holdt ferie. Vikardækningen er gået fint, dog
er der plads til finjusteringer.
Lisa holder et møde med undervisere og afløsere i
forhold til evaluering af ferieperioden.
Dorthe er med i opstart af Sarahs afløser i perioden,
hvor Sarah er under ”uddannelse”.

Ridefys

Det kører.

Øvrige

Samfundshjælpen er her forsat 2 weekender – fortsætter i bækken.

2. Elevheste
 Sadel Zafir
 Dana (Majbritt/Malene)
 Partregler

Chenelli er fortsat sygemeldt i den reelle undervisning, men er i gang i skridt ved handicap.
Cindy har et dårligt øje. Hun er i behandling, skal
skånes mod lys og derfor have maske på og klap for
øjet. Må ikke rides. Kirsten og Line står for behandlingen.
Flicka er rengående efter hun har fået sko på.
Zafir er meget kortrygget og skal derfor gå med en
saddel med kort anlægsflade. Vi afprøver lidt forskelligt.
Topper og Maggie holder skoene på nu, efter der er
blevet købt klokker der er store nok. De skal ikke stå
med klokkerne i boksen.
Danas træning går fint. Dog har hun virket somom
den har haft ondt, så den har været i behandling.
Sarah har været oppe og ligge på den, hvilket er
gået fint. Den har været med på tur i ridefys og det er
gået godt.
Maggie er i gang i fys og alm. Undervisning, så småt.

3. Privat stald

Jordfolde er blevet fordelt – det er gået fint.

3. Medlemmerne har ordet

Intet nyt

4. Gennemgang af økonomi (Kirsten)

Gennegået – set i forhold til samme tid sidste år, er
det positivt.

5. Gennemgang af referat fra sidst
(Lisa)

Gennemgået

6. Projekter
Afsluttede

Igangværende

Evaluering af elevskole
 Status
Fin og brugbar evaluering, som tages til efterretning
Lysplader

Ansvarlig



Status privatstald
Lisa
Lisa tager det sidste ved Krummes boks
sammen med samfundstjenesten – det er af- Jens
sluttet.
Der mangler et par nedløbsrør.
Der skal støbes mod vandet - indvendig



Status
Er det muligt at rense lysplader ved foderrum
og kan der lukkes af, så det ikke støver ind.
Jens
Det drypper forsat ind i ridehuset når det
regner – området mellem R og B og kortsiLisa
den ved C

Tag

Det er fortsat ikke tæt, til trods for reparation.
Jens overtager kontakt
Evaluering af elevskole
 Status
Fin og brugbar evaluering, som tages til efterretning.
Dorthe
Opstarts”kurser” for småbørn og forældre,
/Tine
således at familierne kan dukke op på annoncerede tidspunkter, så de får vejledning i
omgang med hesten, røgt og pleje. Gennemføres 3-4 gange i året på forskellige tidsTanja
punkter.
Instuktionsvideoer

Jens

Kommende
Springvogn
 Nye dæk til vognen

Lottospil 2/11
Broagersalen er reserveret.
Præmier er blevet aftalt med Brugsen.
Kort sælges til 10 kr. Der er aftalt et rent lottospil
uden pausebingo m.m.
Bente bager boller – der skal bydes ind på nogle
kager.
Jennifer vil stå for salg af øl og vand og opvask.
Vi skal stå for opstilling af borde og stole.
Invitationer sendt til elevryttere på mail med opkrævning og til ridefys sendes de med hjem.
Det bliver hængt sedler op strategiske steder.
Rytterstue
Der er afslag fra foreningspuljen, grundet mange
ansøgninger. Den må dog søges igen. Der er søgt
om råd til målretning af ansøgningen.
Broager Sparekassen er blevet søgt om midler.
Lånepuljen i kommunen er blevet søgt.
Jem og fix fonden skal undersøges.

Dorthe

Trygfonden skal undersøges.

Lisa

Opfyldning af striglepladser og vaskeplads (Jem og
fix fond?)
Regnvandsbassin – intet nyt. Ansøgning på marker
ikke påbegyndt.

7. Kalender 3 mdr. frem

4. oktober Arbejdsdag - klargøring til stævne
Vask af spring
Hovedrengøring af toilet
Rengøring af rytterstue
Rengøring ridehus
Opsætning dommertårn
Vaske bomme

Tine

5. og 6. Oktober: Klubmesterskab
23. November: Arbejdsdag – klargøring til ringridning

Lisa

24. November: Ringridning indendørs

Dorthe

30. November: Juleklip

Dorthe
/Tanja

1 december

Kirsten

4 januar Arbejdsdag

Tanja

Hundetræning (Malene)

I legehuset fra uge 2 2020 og 8 mandage frem fra kl.
19-22.00 – det er godkendt af bestyrelsen.

Jubilæum 2020
Hvordan kommer vi i gang med planlægningen?

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:
September: Der har været medlemsmøde, hvor der
kom mange ideer. Lisa samler ideerne og der nedsættes arbejdsgrupper.
Oktober: Der fastsættes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor det kun er jubilæum på programmet.

8. Eventuelt

Forespørgsel om praktikplads for 3 elever fra Dybbøl
Efterskole. Kirsten snakker med Jan.
Rideforbundet har søgt to klubrepræsentanter til
arbejdsgruppe om trænerlicens. Holger Horn fra
Tinglev har meldt sig og Lisa m.fl. sidder i en backinggroup.
Som certificeret klub er vi blevet tilbudt en 3-års aftale på ridersfirst, som er et evalueringsværktøj. Tilbuddet er gratis. Dette takkes der ja til.

9. Punkter til næste møde

Kalender inkl. Generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 07.11 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

