Bestyrelsesmøde, torsdag den 5. november 2020, kl. 18.30 hos Dorthe, Slotsvej 11, Iller
Deltagere:
Afbud: Kage: Britta
Emne

Kommentar

Ansvarlig

Gennemgang af referat

Slidte gjordstropper udskiftes men haster ikke.

Dorthe

Gennemgået
Økonomi

Vi snakker om vi kan spare nogle penge ved at reservere to
træk træpiller om sommeren til den lave pris, men først betale
ved levering.

Dorthe

1. Til og fra personalet
Stald

Det er dejligt at den store port i privatstalden er blevet fikset og
i øvrigt gør Jan generelt et godt og hurtigt stykke arbejde.

Ny fodervagt hver
anden weekend
1/12 2020

Vi snakker med pigerne igen

Undervisning

Amanda er ansat til at undervise fredag og hver anden lørdag
Stella er ansat til at undervise mandag og onsdag og hver anden lørdag. De er begge kommet godt i gang og gør det godt.
Oversigt over undervisere, samt telefonnr. Til undervisere til
afbud.

Ridefys

Vi har fået en ny tilkaldevikar, som gør det rigtig godt

Øvrige

De to samfundshjælpere har afsluttet deres periode.

2. Elevheste

Mai Britt /
Dorthe

Dorthe

Manna er solgt.
Fanny er godt i gang – har været med om lørdagen og kommer med på hverdagsholdene.
Zafir er i ”særbehandling”, for at få vendt lidt negativt humør –
det er meldt ud til alle undervisere.
Nena er godt i gang
Tzunami er godt i gang – Line rider den 2-3 gange i ugen.
Dunja og Zafir – snak med dyrlæge omkring foder

3. Privat stald
Striglepladser i venstre side
4. Medlemmerne har ordet
5. Hjemmeside
Holdundervisning
procedure for nye
ryttere
Præsentation af
elevheste
Lettere adgang til
halplan

Der må gerne komme forslag – der skal tænkes i, at ”pælene”
skal kunne flyttes, så vi har mulighed for at køre ind.
Vi skal være opmærksomme på, at man kan tilgå møddingspladsen med trillebør for biler.
Lisa ser på det.

Dorthe

6. Generelt arbejdsopgaver/områder for bestyrelsesmedlemmer.

6. Projekter
Afsluttede

Igangværende

Velkomst til nye opstaldere + venteliste

Tanja

Ormekur og vaccination (detaljeret plan over process)

Kirsten

Procedure for ormekur
Procedure for vaccination
Procedure for tildeling af ny boks
Procedure for modtagelse af nye opstaldere

Mai-Britt
Mai-Britt
Mai-Britt
Mai-Britt

Metalplader på ydersiden ved høet.
Den store port ved privatstald er rettet op og delt.
Indkøb af dækkenholdere – Hardy hjælper med opsætning
Rytterstue – det skrider planmæssigt frem.
Vi har fået tildelt 50.000 fra kommunens idrætsanlægspulje.
Der er bestilt en støttemur i vinklen op mod stalden,
resten af beløbet går til maling mv.
Der undersøges priser på laminatgulv og underlag dertil

Jens

Søprojektet er sat i bero, da der mangler godkendelser på
Dorthe
landzonetilladelser for omplacering af den opgravede jord. Der
er deadline for projektet 1. marts.
Kommende
7. Kalender 3 mdr. frem

Juletræstænding aflyst – der laves en opfordring til at medbringe julepynt, hvoraf der bliver udtrukket 3x bedste julepynt.

Dorthe

Ringridning 3. Januar 2021 – skubbes muligvis en uge.
8. Eventuelt

Ønskeliste til indvielse

9. Punkter til næste møde

Kalender 6 mdr.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 04.12 2020 klokken 18.30 i Rytterstuen
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

