Bestyrelsesmøde, torsdag den 4. juni 2020, kl. 18.00 i Rytterstuen
Deltagere: Jens, Kirsten, Malene, Lisa, Mai Britt, Britta, Tanja, Dorthe, Tine
Afbud: - Kage: Malene
Emne

Kommentar

Gennemgang af referat

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

Økonomi

Udgifterne for maj er højere end indtægterne.
Kirsten og Tina er i gang med at søge refusioner.

1. Til og fra personalet
Stald

Døren til hallen skal hæftes ordentligt.
Elevhestens bokse skal efterses ifht. piller og tykkelse af bund

Undervisning

Sarah har været god til at skrive remindere om at melde afbud
på facebook eller telefon. Vi er enige om, at det er godt at minde om jævnligt.

Ridefys
Øvrige

Line har forespurgt på at få lov til at træne Nena, Manna, Tzunami og Maggi i 3 uger i ferien.
Der bevilliges 12 løntimer pr. uge.
Lisa har fået tildelt to i samfundstjeneste. De bliver sat til at
klippe græs og hegn på matriklen, samt på ridestien.

2. Elevheste
Tjekliste mht. køb

Dorthe og Malene udfærdiger en huskeliste, som bliver udsendt
forud et bestyrelsesmøde og bliver godkendt på det efterfølgende møde.
Manna skal gå på jordfold for at undgå ny forfangenhed. Vi skal
have lavet en større jordfold. Zafir bliver makker. Vi sørger for
høhæk.
Jack kommer til at stå med ponyerne.

3. Privat stald

Intet nyt

3. Medlemmerne har ordet

Intet nyt

4. Sommerferiepasning af
elevheste

Dorthe laver plan.

5. Galge

Galgen genetableres hvor den hele tiden har stået ind til videre.

6. Hø

Kirsten og Malene har været på tur og tjekke en ny leverandør.
Han kan garantere hø fri for støv, engbrandbære og ahorn,
samt fri ombytning. Han kan wrappe dem på matriklen og placere dem på paller. Der er ingen prisdifference. Således kan vi
nøjes med én type hø – ingen wrap, ladehø, elevhestehø. Vi
beslutter at lave aftale med denne leverandør.

7. Projekter
Afsluttede
Tag


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

Ansvarlig

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.

Igangværende

Tag:
7/5-20
Jens sørger for at der kommer noget på skrift mht. fugt
i isolering i taget
Jens
Ventilation:
Vi har en udfordring med ventilationen, som ikke trækker ordentligt. Det er åbenbart blevet for tæt.
Jens undersøger pris på et spjæld til indsugning.
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.

Tine / Dorthe

Tanja

Instruktionsvideoer
Filmholdet starter på tirsdag – det bliver lagt på youtube.

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.

Kommende

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.

Jens
Lisa
Lisa

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.
4/6 – 20
Vi har drøftet tilbuddet og truffet en beslutning om det kommende byggeri.
Vi har fået tilsagn 200.000 idrætsanlægspuljen fra Sønderborg
kommune

Opfyldning af striglepladser og vaskeplads (Jem og fix fond?)
Regnvandsbassin – intet nyt. Se pkt 3 referat maj
Ansøgning på marker ikke påbegyndt.

8. Jubilæum

Datoen blev rykket 10/10 2020

9. Lotto i september

Hallen er reserveret

10. Kalender 3 mdr. Frem
+ næste halvår

Arbejdsdag juni (uge 23) – oprydning bagved.
Oprydning og køre på losseplad (bagved)
Dressurhegn stabiliseres
Flagstang og fod ned
Belægning pilles op (gemmes på paller)

Tanja

Lottospil 19. september

Lisa

Arbejdsdag 2. oktober
Klubstævne 3.-4. oktober
Arbejdsdag 9. oktober
Jubilæum 10. oktober
Ringridning november
Juleklip 21. november

Dorthe /
Tanja

Juletræstænding 22. november
Ringridning 3. januar 2021

11. Eventuelt
12. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 6. august 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

