Bestyrelsesmøde, torsdag den 6. august 2020 kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere:
Afbud: - Kage: Tine
Emne

Kommentar

Gennemgang af referat

Gennemgået

Økonomi

Vi har modtaget hjælpepakke fra DGI/DIF.
Økonomien hænger sammen.
Betaling for mark og boksgebyr skal fremover fremgå af prislisten, for at undgå misforståelser.

Ansvarlig

Lisa

1. Til og fra personalet
Stald

Alle parter sørger for rengøring af krybber og vandkopper

Tine

Panikhager til striglepladserne skal udskiftes, hvor de mangler.
Ophæng af ring i øvre del af stalden – til strigleplads.

Dorthe

Undervisning
Lørdagsunderviser

Sarah kan ikke undervise d. 15 og 22. august. Lisa tager den
første gang, Tine den anden.
Vi skal have søgt ny lørdagsunderviser, vi deler opslag igen.
Hjelme er igen til udlån – dog med fokus på hygiejne.

Springtider

Vi rykker springning til 9.30-14.00 om søndagen. Søndag
vælges, da lørdag er spærret for ridning i hallen med småbørn. Kommer der færre ryttere afkortes undervisning i den
sene ende.

Ridefys

Ridefys starter tirsdag og kører derefter normalt – dog med
foranstaltninger ifht. covid-19. Der er lavet ændringer for at få
byggeriet til at passe.

Øvrige

Vi har pt. to i samfundstjeneste, som er her om søndagen.

2. Elevheste

Det går godt.
Phønix bliver tjekket i efteråret ifht. pelssætning.
Tina tjekker om dyrlægerne er interesseret i et sponsorskilt
Nena og Tzunami er klar til at gå med i undervisning.
Vi skal have tjekket Manna, om hun kan komme mere med i
undervisning.

3. Privat stald

Vi får nyt hø i næste uge.

4. Medlemmerne har ordet

Intet nyt

5. Evaluering af sommerferieplan

Vi skal have Jans ferie helt på plads.
Ingen skal have klokker på næste år.
Skema over fluemasker – Cindy skal have på
Vandtank skal stå på paller fremfor trailer.
Store baljer var en succes.
Godt at der blev lagt slange ned til marken bagved.
Vandspande skal vaskes helt rene ved skift fra jordfold til
græs og omvendt.
Hardy har været en kæmpe hjælp.
Markering af hane i det lille rum.
Hegnet skal være 100% i orden med strømføring inden sommerferien.
Der skal ryddes op på jordfoldene efter høfodring inden vintersæson.

Malene/Dorthe

Planen for sommerferie skal på som punkt i maj.
6. Projekter
Afsluttede
Igangværende

Rytterstue – status
Lisa har søgt foreningspuljen igen
Tilsagn om byggekredit på 2,5 mio – fonde søges fortsat.
Projektet skrider planmæssigt frem.
Arbejdsdag på søndag d. 9. august.
Tag:
7/5-20
Jens sørger for at der kommer noget på skrift mht.
fugt i isolering i taget

Lisa

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.

Kommende

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

Tine
Intro på planche i stedet for ”kurser”
Dorthe
Tavler til ophæng
Instruktionsvideoer
Filmholdet starter på tirsdag – det bliver lagt på youtube.

Tanja

Opfyldning af striglepladser og vaskeplads (Jem og fix fond?)
Regnvandsbassin –
Planen er 24. august – der informeres nærmere ud.
Ansøgning på marker ikke påbegyndt.
Aften-springstævner er i tænketank, til når vi er på plads igen
efter byggeriet.
7. Jubilæum 10/10 2020

Datoen skubbes til indvielse…

8. Lotto i september

Hallen er reserveret – evt. Peppe det op med amerikansk
lotteri. Vi skal være obs ifht. forsamlingsforbud.

9. Bestyrelsesmødet Sep- Mandag d.31/8 2020
tember – ny dato?
10. Kalender 3 mdr. Frem

Lottospil 19. september
Arbejdsdag 2. oktober
Klubstævne 3.-4. oktober
Arbejdsdag 9. oktober
Jubilæum 10. oktober Dato flyttet
Ringridning november

Lisa

Juleklip 21. november
Dorthe / Tanja
Juletræstænding 22. november
Ringridning 3. januar 2021

11. Eventuelt

Boksskilte opsættes Nr. 1 starter ved Jack og den sidste slutter ved Aron. Jan sættes i gang.
Dorthe
Hardy bliver bedt om at lave afvandingsrist foran døren til
privatstald.
Lisa
Der bliver spurgt til fejning af cykelsti – indmeldes på ”giv et
prej”- app

12. Punkter til næste
møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 31.08 2020 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

