Bestyrelsesmøde torsdag d. 3. december, kl. 18.30 hos Tanja
Deltagere:
Afbud: Britta - Kage: Fælles julefrokost
Emne

Kommentar

Ansvarlig

Gennemgang af referat

Striglepladser i venstre side af privatstald
Gennemgået og godkendt

Jens

Økonomi

Vi har fået et lille beløb i corona-hjælpepakke fra regeringen,
og vi har fået et større beløb ved DGIs forenings-hjælpepuljen,
som dækker noget af det tab vi har lidt ved aflysning af ridefysioterapi.
Det foreløbige årsregnskab ser fornuftigt ud, men vi holder
igen indtil vi kender den endelige regning for rytterstuen.

1. Til og fra personalet
Stald

Vi har mere plastaffald, nu hvor høet er wrappet. Så vi skal
have undersøgt priser på nye containere. Der undersøges om
der er forskel på blød/hård plast og metal.

Kirstens fodervagter

Tirsdag, torsdag og fredag aften. Mona tager torsdag. Vi søger Kirsten
til tirsdag og fredag.

Juleferie ind-/udluk

Julefodervagter – der er stadig huller, der lægges ud i privatopstaldergruppen

Sidste dag for ud- og indluk er 23. december og første dag er
d. 4. januar – udmelding til privatopstaldere
Undervisning
Juleferie datoer

Ridefys

Sidste undervisningsdag er d. 22. december og første undervisningsdag er 4. januar.

Jens

Jens

Dorthe

Bente er desværre stoppet. Malou tager en del timer. Kirsten
skal have samtale med en ny.

Øvrige
2. Elevheste
Pasning i julen

Tandraspning

Opslag sættes op
24. fri – 29. vaccinering (ridning formiddag). 30. skridt. 31. fri
Parter har førsteret, derefter må andre byde ind.

Tine

Der bliver undersøgt behov, og kordineres sammen med privatheste

Dorthe/Malene

3. Privat stald
Regler omkring
eneundervisning
(haltider for private)

Der må være op til 6 ryttere i hallen, når der er privatundervisning. Der må maks være 1 underviser ad gangen, dog kan der
være 2 hvis den ene underviser med headset.

4. Medlemmerne har ordet

Intet nyt

5. Ridehusbund

Den ser ikke for godt ud igen. Ole Poetzch vil gerne køre banen mod betaling af diesel. Vi prøver at få det sat i stand mellem jul og nytår. Jens laver et opslag i privatgruppen, så hjørnerne bliver ”gravet” ud.

6. Hø

Der bliver stadig fundet tjørn i nogle få baller. Men generelt opleves høet som en bedre kvalitet.

Jens

7. Arbejdsopgaver i bestyrelsen

Fælles exel-ark over ansvarsområder

Dorthe

8. Generalforsamling
9. Projekter
Afsluttede
Igangværende
Kommende

Rytterstuen står færdig om 14 dage, hvis vi kommer i gang
med maling.
Dorthe har givet søen deadline til 1. februar, da der skal sås
græs.

10. Kalender 3 mdr. frem

3. Januar 2021 Ringridning
28. Januar 2021 Generalforsamling
27.-28. februar el. 6.-7. marts Fastelavns-sponsor-stævne
Marts Ringridning
Indvielse af rytterstue samt 50 års jubilæum
Kr. Himmelfart Ringridning
Ridelejr
Broager Ringridning

11. Eventuelt

Foderrum

12. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 07.01 2021 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

