Bestyrelsesmøde, tirsdag den 4. februar 2020, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Kirsten, Mai-Britt, Dorthe, Jens, Lisa
Afbud: Tine, Malene, Tanja, Britta - Kage: Dorthe
Emne

Kommentar

1. Velkommen til de nye
bestyrelsesmedlemmer

Præsentation, herunder styrker og ønske til bestyrelsesarbejdet.

* Konstituering

Formand Lisa, Kasserer Kirsten, Næstformand Malene, Sekretær Tine.

Ansvarlig

Fri for elevheste ½ års tid, hjælpe med småting
* Forretningsorden

Gennemgået. Vigtigt med tavshedspligt.

* Årshjul / Kalender med
ansvarlige

Gennemgået

2. Gennemgang af referat
(Lisa)

Gennemgået

3. Økonomi (Kirsten)

Det ser ok ud.

4. Til og fra personalet
Stald

Der er udfordringer med vand, men det afventer tørvejr.

Undervisning
Ridefys

Alt ok. Den 20.03 er der akkreditering, mange ting skal være
på plads til dette.

Øvrige

Samfundshjælper er her indtil 17.02. Han arbejder på volden
ud mod vejen.
Arbejdsprøvning går godt.

5. Opfølgning på generalforsamling

Vedtægtsændringer:
Tidspunkt for generalforsamling ”generalforsamlingen afholdes
inden udgangen af februar”.
Vedtægter rettes til og sendes til Dansk Rideforbund.

Lisa

Vedr. valgbare medlemmer – formulering af hensigtsmæssig
tekst. (overføres)
5. Elevheste

6. Privat stald

7. Medlemmerne har ordet

Forsikringer ved Kongeriget er opsagt
Vaccine mod skab forår + efterår - behandlingen sættes i gang
til foråret – skal sættes i årshjulet. (elevansvarlig)
Phønix har haft en rift i øjet – men alt er ok nu
Cindy har betændelse i øjet – ingen sår på hornhinden
Manna er blevet bidt i tungen – det heler fint. Den har fået sko
på, det ser ok ud. Der er stadig uklarhed om ejercertifikat.
Tøsen er halt, skal røntgenfotograferes.
Maggie går i ridefys og på handicaphold
Dana er begyndt i ridefys
Imse er med i undervisning, men ikke i ridefys endnu.

Dorthe

Opstalderkontrakt er ved at blive opdateret

Tanja

Foderplan tjekkes op, om den virker

Dorthe

Opslag om fodervagter skal slås op igen
De store tøser foreslås

Lisa
Dorthe

Fra generalforsamlingen: Der skal arbejdes med vandsituation,
når det bliver tørvejr. Der kan evt. tages kontakt til nogle professionelle, som kan komme med forslag og priser.

8. Projekter
Afsluttede
Igangværende

Tag
Taget er utæt, vi venter på tørvejr, hvor håndværkerne
kommer og reparerer taget.
Ventilation:
Vi har en udfordring med ventilationen, som ikke trækker ordentligt. Det er åbenbart blevet for tæt.
Springvogn
 Nye dæk til vognen – det er snart forår 

Kommende

Jens

Jens



Tine (DorOpstarts”kurser” for småbørn og forældre, således at
the)
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.



Instruktionsvideoer

Tanja



Rytterstue
Afslag BHJ, Realdania, LOA og Foreningspulje
Søges: Kommunen, Foreningspuljen, Spar Nord Fonden, A.P. Møller Fonden
Undersøger anparter ved Tinglev
Snak med Sparekassen igen
Indkald til medlemsmøde om anparter

Lisa

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

Jens

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.

9. Kalender 3 mdr. frem

Jens

Kirsten/Lisa
LIsa

Malene

Lys ved Legehus – Ole kontaktes for garanti på ”projektør –
Lars Pabst har evt idéer.

Jens

28. februar – arbejdsdag.

Tine

29. feb/1. marts – 50 års Jubilæumsfastelavnsstævne
Der er bestilt rosetter
7. marts Lottospil

Lisa

21. marts – arbejdsdag

Kirsten

22. marts – 50 års Jubilæums indendørsringridning
Servering ved Garantspisning
20. maj - Arbejdsdag
21. maj - 50 års Jubilæums Kr. Himmelfarts-ringridning
10. Eventuelt

Der er flere børn på lørdagshold, der rider med staldstøvler
med grov sål. Det er alt for farligt.

Dato for stop aftales med de tre undervisere.
Opslag med billeder laves.

Dorthe
Dorthe

Opslag med søndagspart til Mille og senere Topper. Husk linje
med, at Kirsten og Line vurderer.

Dorthe

Nye elevhestetavler kan evt. laves af ungdomsudvalget. Dorthe overgiver opgaven til Tanja.

Dorthe/Tanja

Trænercertificering fra Dansk Rideforbund. Holger fra Tinglev
har meldt sig ud af arbejdsgruppe. Det er ikke godt. Vi har
ingen, der kan erstatte ham. Men vi tager det op til repræsentantskabsmødet.
11. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 05.03 2020 klokken 18.30 i Rytterstuen
Kageturnus: Januar: Tanja T, Februar: Dorthe, Marts: Kirsten, April: Tine, Maj: Lisa, Juni: Malene, August:
Mai-Britt, September: Jens, Oktober: Britta, November: Tanja T, December: Fælles julefrokostbuffet

