Bestyrelsesmøde, torsdag d. 1. oktober 2020, kl. 18.30 på Bakkevænget 16 i Broager
Deltagere:
Afbud: Jens Kage: Majbritt
Emne

Kommentar

Gennemgang af referat

Referat gennemgået

Økonomi

Økonomi gennemgået

Ansvarlig

1. Til og fra personalet
Stald

Hø: Jan har aftale med hø-leverandøren, at når der er 15
baller tilbage, bestilles ny omgang

Undervisning

Amanda startet på lørdagshold den 10.10

Status Sarah/afløsning

Det er en udfordring ift dække ind for Sarah. Stillingsopslag
slås bredere op.

Ridefys

Kirsten har muligvis en kandidat til ridefys

Øvrige

De 2 samfundshjælpere er stadig godt igang

2. Elevheste
Handsker på rytter
og forældre

Ryttere og forældre skal vaske hænder, spritte af og holde afstand. Ikke længere et krav at bære handsker, når hygiejne
anbefalinger følges.
Træningen af Tzunami, Nena og Manna går over al forventning
Manna synes at have et godt hoved, hun er cool og bliver god
til ridefys, ifølge Susse.
Tzunami og Nena kan sagtens gå undervisning nu og starter
på mandag. De rides af bestemte ryttere. Opfølgning på dette
ved næste bestyrelsesmøde.
Fanny er også godt i gang med træningen, ved Dorthe og Tine
Obs på, om den drikker af vandkop, da den aldrig har lært
dette. Giv gerne Dorthe besked, hvis man ser, at den drikker
af vandkoppen.
Dorthe
Gjordstropper virker slidte og det tjekkes efter om nye skal anskaffes. Der købes fremover læderstropper.
Oliver: Smegma er væk. Den er blevet klippet, men klip ved og
omkring hovedet er svær og bør foregå under bedøvelse. Klip
bag ører og i nakken mangler.
Elevhestene mangler sliksten – de købes
Jyde-hest: Det er aftalt med Susse, at hun holder øje og at
hun er med inde over når en ny købes.

3. Privat stald
Opdeling af jordfold

Det er vigtigt, at planen kommer ud. Der etableres jordfolde ef- Jens/Tanja
ter springstævne lørdag

Porte v/privatstald
Jan har nogen idéer og har snakket med Lisa om dem
4. Medlemmerne har ordet

Tarock flytter mandag den 5. Oktober, da han skal i genoptræning. Malene reserverer boksen i perioden.

Bestyrelsen har hørt rygter om, at opstaldningsgebyr stiger,
når rytterstuen står færdigt. Det kan bestyrelsen afkræfte.
5. Køreplan ved coronasmitte

Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefaling og der printes
anbefalinger, som hænges op. Der lægges et skriv ud på FB
siden

6. Klubstævnet 3. – 4. okt

Der etableres skilte med zoner, hvor der skal bæres mundbind.

Tanja
Tanja

Cafeteriet består af et bord, hvor der sælges slik og toast. Kirsten er den eneste, der står i cafeteriet, for at forebygge evt
smitte
7. Projekter
Afsluttede
Igangværende
Kommende

Rytterstue – status
Lisa har søgt foreningspuljen igen
Tilsagn om byggekredit på 2,5 mio – fonde søges fortsat.
Projektet skrider planmæssigt frem.

Lisa

Byggemøde den 30. September; Alt skrider plannæssigt frem.
Jens
Kommunens idrætsanlægspulje søges igen, ansøgningsfrist er
rykket. Der søges 2 portioner til hver deres ift byggeriet.
Marken overfor / langs med grusvejen er forpagtet for de næste 10 år
Vandbassin arbejdet på marken er pt sat i bero, da der mangler nødvendige tilladelser
Kommende projekt
Opdeling af mark
Tine
Arbejdsdag på søndag d. 9. august.
Tag:
7/5-20
Jens sørger for at der kommer noget på skrift mht.
fugt i isolering i taget

Dorthe

Ventilation:
Vi har en udfordring med ventilationen, som ikke trækker ordentligt. Det er åbenbart blevet for tæt.
Jens undersøger pris på et spjæld til indsugning.
Intro på planche i stedet for ”kurser”
Tavler til ophæng

Opfyldning af striglepladser og vaskeplads (Jem og fix fond?)

Ansøgning på marker ikke påbegyndt.
Aften-springstævner er i tænketank, til når vi er på plads igen
efter byggeriet.
Jordbunke på elevhestemark
8. Kalender 3 mdr. Frem

Arbejdsdag 2. Oktober

Malene

Klargøring til stævne. Opslag på facebook
Klubstævne 3.-4. oktober
Ringridning 8. November – aflyst pga corona restriktioner
Juleklip 21. november

Dorthe og
Tanja

Juletræstænding 22. November
Kirsten blander slikposer.
Ansvarlig for juletræstænding findes på bestyrelsesmøde den
5. november
Ringridning 3. januar 2021

10. Eventuelt

Malene låner sorte høbalje fra marken til at tage med til
Tarocks genoptræning
Dorthe opretter en ønskeliste på FB, hvor vi kan skrive ønsker
på til jubilæums- og indvielsesfesterne.
Pigerne, der har fodervagt hver anden week-end, ønsker at
opsige denne ved udgangen af november måned

11. Punkter til næste møde Ønskeliste på FB

Dorthe

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 5. november 2020 klokken 18.30 hos
Kageturnus: Januar: Tanja T, Februar: Dorthe, Marts: Kirsten, April: Udgået, Maj: Dorthe, Juni: Malene, August: Tine, September: Jens,
Oktober: Mai Britt, November: Britta, December: Fælles julefrokostbuffet

