Bestyrelsesmøde, torsdag den 7. maj 2020, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa, Malene, Jens, Kirsten, Dorthe, Tanja, Tine
Afbud: - Kage: Aflyst!
Emne

Kommentar

Gennemgang af referat

Gennemgået.
Jens sørger for at der kommer noget på skrift mht. fugt i isolering i taget.

Økonomi

Udgifterne er større end indtægter.
Lisa har søgt kompensation ved DGI

1. Til og fra personalet
Stald

Line har spurgt om hun må træne Tzunami i den lille hal – det
må hun godt.

Undervisning
Lørdagsunderviser

Vi søger ikke ny underviser før sommerferien.

Cykelhjelm

Problematik gennemgået – og løsning fundet.

Ridefys

De ryttere der selv kan stige på og ride uden støtte må starte
op. Der bliver startet op på formiddagshold med de 17 patienter der er i den gruppe. Der er skrappe restriktioner, som vi er
yderst opmærksomme på.

Øvrige

Lisa er blevet kontaktet af kriminalforsorgen, om vi fortsat vil
være med i ordningen – så snart der bliver lukket op, får vi
tildelt personer til samfundstjeneste.

2. Elevheste
Huskeliste ved køb af Dorthe og Malene udfærdiger en huskeliste, som bliver udelevheste
sendt forud et bestyrelsesmøde og bliver godkendt på det
efterfølgende møde.

Handelsundersøgelse Alle køb skal gennemgå handelsundersøgelse inden de kommer på matriklen.
Kontrakter
Vi skal sikre os, at vi bruger de samme kontrakter fra gang til
gang.
Fordeling af ansvar
Line vil gerne overtage ansvaret for smed. Jens indvilliger i at
afgive posten.
Dana
Er blevet aflivet
Jack
Jack er lidt sart ifht. græs og har haft dyrlæge af nogle omgange.
Manna og Zafir
Viser tendenser på forfangenhed, så de er sat på jordfold igen.
Til sommer skal de fodres på folden.
Tzunami
Rides i skridt og trav.
Nena
Tilridning sat lidt i bero pga. skade.
3. Privat stald
Vinterfolde

Vi forsøger at så de nederste jordfolde til med noget græs, for
at undgå det dybe mudder til vinter.

Ansvarlig

Sommergræs
Søprojekt
3. Medlemmerne har ordet

Der kommer en udfordring i forbindelse med gravearbejdet af
søprojektet. Der forventes påbegyndt arbejde 1/8. Der indkaldes til markmøde, hvor vi skal have løst problemstillingen solidarisk.
Udendørs striglepladser: Der undersøges om man kan sætte
nogle ringe op på den udvendige væg, der hvor de indvendige
striglepladser er.
Springning: Der er blevet forespurgt på, hvornår springning
kan starte op. For at imødekomme flest muligt, giver vi underviser mulighed for at kunne tilbyde spring søndag fra 17-19
indtil springbanen er helt fri.

4. Aktiviteter ifht. at øge
opsparing
Samle pant

Sælge byplakat

Lave en konkurrence om, hvem der kan samle mest pant til
rideskolen. Medlemmer bliver opfordret til at hjælpe familie,
venner og naboer af med deres pantflasker. Pantbonnerne
samles ind til rideklubben. Sat i bero pt.
Der kan produceres nogle fine plakater for de små landsbyer,
hvor kendte motiver gengives.

5. Jubilæum
Dato
Referat

Datoen blev rykket 10/10 2020
Referat gennemgået fra brainstormsmødet.

6. Vedligehold af udendørsbane
Male
Bund

Afventer byggeri
Bunden er fyldt efter.

7. Rengøring af toiletter

Lisa

Der har været forespurgt på om rengøring er tilfredsstillende.
Vi fastholder de nuværende 2 ugentlige rengøringer – udover
den daglige aftørring af kontaktflader.

6. Projekter
Afsluttede

Jens har fået godt tilbud på et træk knust beton (mellem) – det takker vi ja til .
Der skal støbes mod vandet – indvendig i privatstald
Springvogn
 Nye dæk til vognen – der er ingen hastværk, da den
først skal bruges til foråret.
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.

Tag
Igangværende



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 troltexplader bliver skiftet, når man er helt sikker på, at det
hele er tæt.
7/5-20
Jens sørger for at der kommer noget på skrift mht. fugt Jens
i isolering i taget
Ventilation:
Vi har en udfordring med ventilationen, som ikke trækker ordentligt. Det er åbenbart blevet for tæt.

Tine / Dorthe

Opstarts”kurser” for småbørn og forældre, således at
Tanja
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

Kommende

Rytterstue
Der er afslag fra foreningspuljen, grundet mange ansøgninger.
Den må dog søges igen. Der er søgt om råd til målretning af
ansøgningen.

Lisa

Kirsten/Lisa
Lånepuljen i kommunen er blevet søgt.
Jem og fix fonden skal undersøges.
Trygfonden skal undersøges.
Lisa har flere forespørgsler ude og der er kommet mange gode
forslag på det opslag Lisa har sendt ud.
7/11-19
Der rettes henvendelser til diverse bekendskaber, der kan
hjælpe med en plantegning, der kan søges byggetilladelse.
5/12 – 19
Lisa og Jens har kontakt til en arkitekt, som er gået i gang med
at tegne.
2/1 - 20
Der er søgt byggetilladelse
Arkitekten har tegnet.
Lisa har flere ansøgninger ude – vi håber på positive tilkendegivelser.
Projektet er sent til DRF og Parasporten, for at få hjælp til ansøgningen til Foreningspuljen.
7/5 -20
Udbuddet er ude. Licitation d. 15/5 20. Der søges fortsat fonde.

Jens
Opfyldning af striglepladser og vaskeplads (Jem og fix fond?)
Lisa
Regnvandsbassin – intet nyt. Se pkt 3
Lisa
Ansøgning på marker ikke påbegyndt.
Lys ved Legehus – Ole kontaktes ofr 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
Servering ved Garantspisning
20. maj – Arbejdsdag
21. maj – 50 års jubilæums Kr. Himmelfarts-ringridning

8. Eventuelt

9. Punkter til næste møde

Opdatering af kageliste
Hø – vi skal tjekke op på leverancer. Vi undersøger, om vi kan
få høet pakket i plast for at undgå støv.

Malene

Kalender for næste møde
Lotto i September

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 4. juni 2020 klokken 18.30 i Rytterstuen
Kageturnus: Januar: Tanja T, Februar: Dorthe, Marts: Kirsten, April: Tine, Maj: Lisa, Juni: Malene, August: Majbritt, September: Jens,
Oktober: Tanja H, November: Tanja T, December: Fælles julefrokostbuffet

