Bestyrelsesmøde, torsdag den 5. marts 2020, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere:
Afbud: - Kage: Kirsten
Emne

Kommentar

Gennemgang af referat

Gennemgået

Økonomi

Gennemgået

Ansvarsopgaver

Lisa: Hjemmeside, sponsor og personaleansvar,
halplan
Malene: Elevheste – dyrlæge, træpiller
Kirsten: Økonomi, opstaldning, cafeteria, foder; hø;
halm; wrap, ridefys., hovslagsliste, undervisningsplan,
Jens: Privatopstalder, jord- og græsfolde, smed elevheste
Dorthe: småbørn, ryttermærke, rengøringsliste, udstyr
til elevheste,
Tanja: opstaldningskontrakt privat, velkomst til nye
opstaldere, nøgleansvarlig, privat foderrum og sadelrum, ungdomsudvalg,
Tine: referat, indkald bestyrelsesmøde, Søndagspartsansvarlig

Ansvarlig

1. Til og fra personalet
Stald

Kirsten og Lisa kontakter Thorkild og Poul som har
været med til at lægge dræn og de ved fælles hjælp
kan huske, hvor drænene er lagt. Dette ifht. Jans videre arbejde med vandmasserne.
Den lange vandslange i vandspiltovet ønskes skiftet.
Malene undersøge vandslangelageret.
Plader ved Flicka op mod strigleplads ved krybben, for
at hun ikke føler sit foder bliver truet. Malene tjekker
pladelager.
Dorthe
Sliksten til elevhestene, Dorthe undersøger aftaler.

Undervisning

Regler vedr. ridefodtøj

Dorthe

Der er lavet aftale med STU – Line varetager undervisningen.
Ridefys

Alt kører

Øvrige

Arbejdsprøvning er blevet forlænget.

2. Elevheste
Udstyr elevheste

Udskiftning af gjordstropper på elevsadler

Mangler vi noget fra Herning

Dorthe har en liste

Imse

Vi har talt om, hvordan den er kommet i gang. Vi følger
udviklingen løbende.

Dorthe

Dorthe/Malen
Kirsten

Vaccine mod skab
Dorthe
Part Mille
Part Topper

Dorthe laver opslag på begge

Belastningsskema ved
småbørn

Der følges op

Dorthe

3. Privat stald
Porte

Vi planlægger at få lagt opgaven ind på arbejdsdagen
d. 21. marts. Samtidig får vi ryddet op i stålpladerne
ved legehuset.

Trailerparkering

Kirsten

Tanja T
Det er nødvendigt, at private trailere holder nede ved
”Legehuset” ifht. tilkørselsforhold ved handicapridning.
Der skal dog ryddes op dernede og stabiliseres, så
trailerne ikke synker i.

3. Medlemmerne har ordet
4. Aktiviteter ifht. at øge opsparing
Royal Run
Samle pant

Tanja
Konkurrence om hvem der kan samle flest pant-bonner

Sælge byplakat

Lisa

Coca Cola OL kapsler

5. Jubilæum
Dato
Referat
6. Vedligehold af udendørområde
Bane
Male
Bund

10/10 2020
Kvadrille, sdj. Kaffebord, Holdene viser hvad de kan,

Der er bare pletter og der skal fikses hegn og bogstaver
Skal gøres forårsklar

Marker
Muddersituation
Jan er i gang med at undersøge, hvor der er dræn, ved
at snakke med tidligere frivillige
7.Deltagelse ved møder
Distriktrådsmøde

Møde på folkehjem i Åbenrå d. 30. marts.

Lisa/Tine

Repræsentantskabsmøde 18. april Scandic i Kolding.
DRFs udvalg omkring trænercertificering er blevet nedlagt – dette kunne blive et emne.
Fritidsfest
Fredag d. 27. marts.
6. Projekter
Afsluttede

Igangværende

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

Tag Afventer tørvejr.
 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 mellem R og B og kortsiden ved
C

Jens

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 ik- Jens
ke trækker ordentligt. Det er åbenbart blevet for
tæt.
Kommende
Springvogn
 Nye dæk til vognen – der er ingen hastværk,
da den først skal bruges til foråret.
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.

Jens

Tine / Dorthe
Tanja

Instruktionsvideoer – lægges på youtube kanal
Rytterstue:
Slot-Møller er blevet hyret som rådgiver på projektet. Der bliver lavet geo-tekniske undersøgelser, som sikre at undergrunden er stabil.
Størrelsen på byggeriet gør, at der kommer
særlige brandkrav.
Jens
Fondssøgning er i gang.
Lisa
Opfyldning af striglepladser og vaskeplads (Jem og fix
fond?)

Lisa

Regnvandsbassin – intet nyt.
Ansøgning på marker ikke påbegyndt.
Malene
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 elev- Jens
heste. Indsatserne prioriteres og der må bestilles mere
beton ved behov. Der indkaldes til arbejdsdag med kort
varsel.
Lys ved Legehus – Ole kontaktes ifht garanti på ”projektør” – Lars Pabst har evt. ideer
7. Kalender 3 mdr. frem

7. marts – Lottospil

Lisa

21. marts – arbejdsdag

Kirsten

22. marts – 50 års Jubilæums indedørs ringridning

Dorthe

15. maj – arbejdsdag

Tanja T

16.-17. maj – Dressurstævne D-stævne
20. maj – Arbejdsdag
21. maj – 50 års jubilæums Kr. Himmelfarts-ringridning

8. Eventuelt

Opdatering af kageliste
Tanja undersøger omkring kursus ved Malene Hansen
BBH
Herpes – vi skriver ud og tager i øvrigt vores forholdsregler.

9. Punkter til næste møde

Imse
Før udendørsstævne: Bane, hegn og bogstaver.
Senere: Se på vedtægter – dato fastsættes.

Dorthe

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 02.04 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

