Bestyrelsesmøde, torsdag den 2. januar 2020, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa, Kirsten, Malene, Tine, Dorthe, Tanja T, Jens, Majbritt
Afbud: Tanja H. Kage: Tanja T
Emne

Kommentar

Gennemgang af referat

Gennemgået og godkendt.

Økonomi

Økonomien ser fin ud – vi kommer ud med et fint overskud.

Ansvarlig

1. Til og fra personalet
Stald

Vi er taknemmelige for den assistance Jan har ydet i forbindelse fodring i julen – det har været en stor hjælp!

Undervisning

Sarah er vel hjemme efter sit ophold ved Hoffmann.
Undervisning starter fredag.

Ridefys

Der opstart på tirsdag

Øvrige

De sidste 10 timer, for nuværende samfundstjeneste, afvikles
på lørdag. På mandag kommer en ny, som lægger sine timer
mandage og onsdage.

2. Elevheste
Chenelli

Forsikringen vil have at vi skal gøre mere for at afhjælpe spat i
bagbenene – Lisa tager kontakt til forsikringen endnu en gang.

Manna
Tøsen

Skjult handelsfejl.
Ser ud til at fungere, er blevet rettet i bæknet, vi ser hvordan
hun arter sig under forskellige ryttere.

Topper og Mille

Er blevet rettet af Line, men skal have yderligere behandling
ved Malene Jørgensen.

Henvendelse vedr.
elevhest

Vi har fået en henvendelse på en pony til leje/muligt køb. Vi
undersøger nærmere på alder og vilkår for udlån.

Fordeling af ansvar
omkring elevheste

Kontakt til smed
Udstyr, elevhesterum
Dækner af og på + besked om klipning til Tine
Hvis der er behov for ekstraordinære opgaver, giver Malene
besked i bestyrelsesgruppen, hvor én påtager sig opgaven fra
start til slut.

3. Privat stald

Lisa

Jens
Dorthe
Kirsten

Intet nyt – så det kører godt.
Der laves nye fodertavler, så det står klart og tydeligt, hvad de
enkelte skal have.
Blikplader skæres ud
Størrelser afklares

Jens
Dorthe

Jens har fået godt tilbud på et træk knust beton (mellem) – det
takker vi ja til .

Jens

4. Medlemmerne har ordet
5. Projekter
Afsluttede

Igangværende

Der skal støbes mod vandet – indvendig i privatstald
Tag
Status
Er det muligt at rense lysplader ved foderrum og kan der lukkes
af, så det ikke støver ind.
Det drypper forsat ind i ridehuset når det regner – området mel- Jens
lem R og B og kortsiden ved C

Det er fortsat ikke tæt, til trods for reparation. Jens overtager
kontakt
7/11-19
Kenneth og Jens har gået en runde og har fælles fundet utætheder. Der er velvilje. Alle lysplader i stalden bliver skiftet og
Jens får tilsendt billeder af isoleringen, så der sikres, at det ikke
er vådt. De skjoldede troltex- plader bliver skiftet, når man er
helt sikker på, at det hele er tæt.
Ventilation:
Vi har en udfordring med ventilationen, som ikke trækker ordentligt. Det er åbenbart blevet for tæt.

Kommende

Jens

Springvogn
Nye dæk til vognen – der er ingen hastværk, da den først skal
bruges til foråret.

Jens

Opstarts”kurser” for småbørn og forældre, 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 tidspunkter.

Tine / Dorthe

Instruktionsvideoer

Tanja

Rytterstue
Der er afslag fra foreningspuljen, grundet mange ansøgninger.
Den må dog søges igen. Der er søgt om råd til målretning af
ansøgningen.

Lisa

Broager Sparekasse sponserer 10.000
Lånepuljen i kommunen er blevet søgt = 100.000 kr. kan lånes.
Jem og fix fonden skal undersøges.
Trygfonden skal undersøges.
Lisa har flere forespørgsler ude og der er kommet mange gode
forslag på det opslag Lisa har sendt ud.
7/11-19
Der rettes henvendelser til diverse bekendtskaber, der kan
hjælpe med en plantegning, der kan søges byggetilladelse.
5/12–19
Lisa og Jens har kontakt til en arkitekt, som er gået i gang med
at tegne.
2/1-20
Der er søgt byggetilladelse
Arkitekten har tegnet.
Lisa har flere ansøgninger ude – vi håber på positive tilkendegivelser.
Projektet er sent til DRF og Parasporten, for at få hjælp til ansøgningen til Foreningspuljen.
Opfyldning af striglepladser og vaskeplads (Jem og fix fond?)

Dorthe

Regnvandsbassin – intet nyt.

Lisa

Ansøgning på marker ikke påbegyndt.

Lisa

2/1-20
Plads ved træpiller og bag ridehuset – skal det evt. skrabes af
og belægges med knust beton? Der er flere steder der har behov for opfyldning. Fokus er i første omgang, der hvor belastningen er størst for vores elevheste. Indsatserne prioriteres og

der må bestilles mere beton ved behov. Der indkaldes til arbejdsdag med kort varsel.
7. Hø situation

8. Hesteforsikringer

Der er egentlig styr på situationen, dog har der været forvirring
omkring, hvilket hø, der skulle bruges til hvilke heste – dog gik
der kuk i det, da forskellige har fodret hen over julen.
Fremover skiltes det tydeligt.

Kirsten

Vi undersøger om der er økonomi i, ikke at have hestene forsik- Kirsten
ret.

9. Procedure vedr. køb/salg Der laves et udkast til en standardiseret tjekliste – den sendes
af elevheste
ud i udvalg (Dorthe/Malene)
10. Evaluering klubmesterskab

Reglerne for klubmesterklasserne skal gennemgås inden næste klubmesterskab.

11. Jubilæum 2020

Udsat til mødet d. 16. januar.

12. Kalender 3 mdr. frem

4 januar Arbejdsdag
5. januar – 50 års Jubilæums Ringridning
16. januar – ekstraordinært bestyrelsesmøde (jubilæum)
30. januar – 50 års Jubilæums generalforsamling
Kage/saft
Referent
28. februar – arbejdsdag.
29. feb/1. marts – 50 års Jubilæumsfastelavns-sponsor-stævne
21. marts – arbejdsdag
22. marts – 50 års Jubilæums indendørsringridning

13. Eventuelt

Malene

Majbritt

Tanja

Lisa
Dorthe
Tine
Tine
Kirsten

Vaccine mod skab forår + efterår - behandlingen sættes i gang
til foråret.
Bestyrelsesmødet i februar ændres til tirsdag d. 4/2 2020

14. Punkter til næste møde
Ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag 16.01.2020 kl. 18.30 i Rytterstuen
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag 04.02 2020 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

