Bestyrelsesmøde, mandag d. 31. august 2020, kl. 18.30 på Hønsefarmen i Nybøl
Deltagere: Kirsten, Jens, Mai Britt, Dorthe, Malene, Lisa, Tanja, Tine
Afbud: Britta Kage: Jens
Emne

Kommentar

Ansvarlig

Gennemgang af referat

Betaling for mark og boksgebyr skal fremover fremgå af prislisten, for at undgå misforståelser. Kirsten gennemgår også
priserne.

Lisa

Panikhager til striglepladserne skal udskiftes, hvor de mangler. Dorthe
Ophæng af ring i øvre del af stalden – til strigleplads. Tjekker
lige op igen
Tina tjekker om dyrlægerne er interesseret i et sponsorskilt
Tine
Vi får nyt hø i næste uge. Der er overvejende positive tilkendegivelser – dog kan der findes golfbolde, som dog ikke udgør
en fare.
Utæthed i ridehuset tag viser sig at være utæthed i vandingssystemet. Det afkalkes til vinter.
Jens undersøger pris på et spjæld til indsugning – Spjæld er
bestilt.
Lotto er aflyst pga. restriktioner
Hardy bliver bedt om at lave afvandingsrist foran døren til privatstald.
Gennemgået og manglende punkter tages der hånd om.
Økonomi

Der rykkes på betalinger fra de der mangler.
Eller går regnestykket op.
Vi søger om omkosningsrefusion – indsendes senest 1/10
2020
Vi har fået tilsagn om muligheder for en 3. omgang af salg af
byplakater.

1. Til og fra personalet
Stald
Undervisning
Status Sarah/afløsning

Sarah stopper til lørdagshold, men må spørges til afløsning.
Amanda starter d. 10/10 på lørdagsholdene

Ridefys

Opstart i lille ridehus i dag – det er ikke gået så godt. Der afprøves en ny løsning med en midlertidig rampe.

Øvrige

Samfundstjenesterne klipper hegn – hvis de har tid, må de
klippe grene på ridestien.

2. Elevheste
Phønix

Oliver

Vi skal selv booke blodprøver, hvis vi ønsker det. Men hvis
han i øvrigt trives, tilråder dyrlægen ikke at vi gør yderligere.
Øvrige tiltag sættes på standby.
Har til tider svært ved at tisse. Dorthe kigger på ham og hvis
det vurderes skal han tilses af dyrlæge

Lisa

Tilbud om pony

Vi har fået tilbudt en 7 års pony – i første omgang til låns, men
med henblik på køb. Vi siger ja tak.

Nena

Er så småt i gang.

Tsunami

Skal have en behandling, da den begynder at gå skævt.

Jack, Zafir, Manna

De bliver flyttet til stykket ved søen og høhækken bliver flyttet
med. Ponyerne på de aflange stykker kan evt. trækkes ud
langs vejen.

3. Privat stald
Porte

Der sættes plader op i porten til den venstre stald, så den gøres mindre. Jan spørges, om han kan fikse det.

Kirsten

Jordfoldene skal gås efter og nye pæle skal sættes i – nok så
hegnet står stramt.

Dorthe

Springbanen flyttes ind lørdag d. 26. september og der skal
hegnes.

Tanja
Jens

Der hegnes på springbanen d. 26. september.
Hjul til springvogn reklameres

4. Medlemmerne har ordet

Jens spørger ind til om han må bruge elevhestene ifm. Hans
uddannelse til massør. Det må han gerne – Malene kvitterer.
Forspørgsel på ledige bokse: Der står pt. to bokse fri, som
friholdes til nye elevheste. Reelt er der ingen privatbokse fri,
da to elevbokse er optaget af privatheste.

5. Køreplan ved coronasmitte

I tilfælde af en smittet rytter, bliver alle ryttere på holdet, samt
holdene før og efter, kontaktet og opfordret til test.
Telefonliste til småbørnsholdene bliver opdateret
Corona-hotline kontaktes vedr. yderligere forholdsregler

Dorthe
Tanja.

6. Hundetræning i legehus Jagthundeforeningen vil gerne træne i legehuset om mandagen igen i år fra kl. 19.00-21.30 – de starter 1. mandag i januar og 8 uger frem
DCHs hold vil gerne træne om tirsdagen fra 17.30-20.00 fra
oktober til marts.
Prisen bliver 250 kr. pr. gang.
7. Projekter
Afsluttede
Igangværende

Rytterstue – status
Den gamle rytterstue er brækket væk – det har været skønt
med den opbakning til det arbejde.
Der er byggemøde på onsdag.
Vi har fået tilsagn om brugte belægningssten.

Lisa

Tag:
7/5-20
Jens sørger for at der kommer noget på skrift mht. fugt Jens
i isolering i taget i stalden.
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 – har
fået tilbud, vi sætter i gang.

Intro på planche i stedet for ”kurser” – første planche
er i produktion

Tine

Tavler til ophæng – Mai Britt har muligvis en, så har vi
to

Dorthe

Instruktionsvideoer
Filmholdet starter på tirsdag – det bliver lagt på youtube. – Projektet sat i bero.

Tanja

Regnvandsbassin –
Planen er 24. august – der informeres nærmere ud.
Dorthe
Projektet er påbegyndt i dag 31. august – projektes folk lægger
selv hegn og pæle ned – der indkaldes til oprydning.
Ansøgning på marker langs ridestien ikke påbegyndt. Vi har
fået tilbud om forpagtning fra 1. september 2020. Thomas har
tilbudt at så med vårbyg og samtidig så til med græs. Således
starter forpagtningen først 1. september 2021. Derfra laves en
10 års kontrakt.
Asfaltering af vej – vi er med på sidelinjen af projektet, for at
undgå den store afvanding fra vejen ned på vores parkeringsplads. Vi skal ligeledes inddrages ifm. Tilkørsel i etableringsfase, for at vi kan få ridefys. til at fungere.
Dorthe forespørger på vandtilslutning før asfaltarbejdet påbegyndes.
Jordbunke på elevhestemark – Jan har en plan for udjævning
på sigt.

Kommende

8. Kalender 3 mdr. frem

Aften-springstævner er i tænketank, til når vi er på plads igen
efter byggeriet.

Lottospil 19. september

Lisa

Arbejdsdag 2. oktober
Klubstævne 3.-4. oktober

Malene

Arbejdsdag 9. oktober
Jubilæum 10. oktober Dato flyttet
Ringridning 15. november
Juleklip 21. november

Dorthe/Tanja

Juletræstænding 22. november

Dorthe

Ringridning 3. januar 2021

9. Eventuelt

Hovslagslisten er opdateret. Jan går i gang med at køre banen.
Hullemaskine til stigremme købes og hulles op til spændet.
Dækkenvask – Dorthe spørger om privatryttere skal have
dækkener med til fælles kørsel.

Dorthe

Der er blevet forespurgt på dækkenholdere på væggen ved
Valentinos boks ud mod jordfolde . Der holdes øje med en
brugt. Jens spørger i privatgruppen om der er interesse i at
splejse om én.
10. Punkter til næste
møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 01.10. 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

