Bestyrelsesmøde, torsdag den 4. februar 2019, kl. 18.30 online
Deltagere: Lisa, Kirsten, Malene, Jens, Dorthe, Tanja, Britta, Mai-Britt, Tine
Afbud: - Kage:
Emne

Kommentar

Gennemgang af referat

Vi har ikke mulighed for at udvide foldtiden, som der blev forespurgt på sidste bestyrelsesmøde.
Baljerne på striglepladser kommer tilbage når undervisning
starter op igen.

Økonomi

Bestyrelsesmedlemmerne har modtaget et foreløbigt regnskab.
Kirsten prøver fremadrettet at lave et overblik over, hvilke heste der trækker dyrlægeregningerne og til hvad.
Bestyrelsen skal huske at underskrive regnskabet.

Ansvarlig

1. Til og fra personalet
Stald
Elevhestes bund

Ny fodervagt

Undervisning

Der skal være fokus på at hestenes bunde skal være lidt tykkere og tørre. Malene laver en liste over de bunde der er problematiske, Lisa tager en snak med Jan
Det virker som om Amanda er kommet godt i gang. Det er aftalt at hun fodrer omkring 18.30.
Der lavet en oversigt over de faste fodervagter

Lisa

Dorthe

Line har opsagt sin stilling. Amanda og Stella har fordelt timerne, således køres der fortsat parallel-lagte timer, dog bliver holdene fredag sammen.
Maja og Alberte har sagt op som hjælpere til småbørn. Sarah
(Zafir) og Natalie tager over og Dorthe står for oplæring. Ida
(Oliver) er afløser

Ridefys

Der er frafald i hjælpere grundet påbegyndt uddannelse m.m.
Kirsten mangler hjælpere.

Øvrige
2. Elevheste
Nena

Tzunami

Har været halt, men er i gang igen. Den udvikler sig godt og er
i gang med galoppen også. Er lidt usikker på hvad hun skal,
men er ikke voldsom. Der har været forskellige ryttere på, hvilket hun tog pænt.
Reagerer lidt uhensigtsmæssigt til tider, men gør stadig fremskridt.
Både Nena og Tzunami får tid frem til sommerferien. Malene
fortsætter med at have ansvaret for de to.

Fanny

Lily prøver om hende og Fanny kan være et match. De har
fået lidt tid til at afprøve hinanden.

Topper
Har haft en rift over øjet, som udviklede sig til betændelse, er
behandlet med penicillin og er frisk igen
Max
Har haft dyrlæge, han har tabt sig kraftigt, både huld og muskler. Derfor har han fået dækken på og bliver fodret med wrap
ad libitum.
Dorthe tjekker hans vægt og følger op løbende
Der undersøges foder uden stivelse

Dorthe
Dorthe

Der nedsættes et elevhesteudvalg, hvor der er én overordnet
ansvarlig, men flere at trække på i forhold til forskellige udfordringer.

Dorthe

Afløser til Max

Susse og Malene sættes ind på korrespondancen på Frida fra
Ringe.

Dunja

Er til den tynde side. Dorthe tjekker vægt og følger op på foder, om vi kan gå op i mængde, eller foder med mere energi.
Måske hun skal have noget olie. Får en tur med Beamertæppe

Dorthe

Kontrakten med nuværende leverandør er udløbet. Der undersøges forskellige muligheder. Der tages nogle prøver med
hjem. Vi lægger op til at lave en foderanalyse af hø det kommende år. Vi åbner op for fodring med wrap til morgenfodring,
da nogle af vores elevheste har tabt sig.

Jens/Jakob

3. Privat stald
Hø

Mundbind

Der bliver sløset med mundbind og der skal strammes op. Det
kan udløse en bøde til den enkelte på 3000 kr og klubben får
også en bøde på 10.000 – dette er en regning der bliver sendt
videre…

Ophold i elevstalden
i ”spærret” tidsrum

Opfordring til hurtig gennemgang.

4. Medlemmerne har ordet
5. Rengøring af ny rytterstue samt toilet

Tanja og Mai-Britt tager ansvaret for rengøring af rytterstue og
toilet i første omgang.

6. Generalforsamling
Orientering om ændringer af afholdelse

Datoen ændres til d. 25. februar 2021 pga. situationen
- Bestyrelsens 2 punkter skal være formuleret til næste
møde

Lisa

Dagsorden
Medlemmer på valg
Jens Lauritsen – modtager genvalg
Tanja Torning Bredgaard – modtager genvalg
Tine Svanberg – modtager ikke genvalg
Malene Kaufmann – fratræder
Suplanter på valg
Britta Quitzau – modtager ikke genvalg
Revisor på valg
Ann Heuschkel
Revisorsuppleant
Vivian Larsen
Mulighederne for et fysisk møde er ikke muligt pt. og medlemmerne skal orienteres om at generalforsamlingen ikke kan afholdes ifht. Vedtægterne. Der indkaldes til fysisk møde, når
det igen er muligt med 14 dages varsel.

7. Reperationer / ad hoc
Defekt studs brandhane
Affaldscontainere
8. Projekter
Afsluttede
Igangværende

Der undersøges for muligheden for påsættelse af nye

Malene

Kirsten sender nuværende priser. Jens laver en sammenligning og træffer en beslutning

Jens

Rytterstue – status

Gennemgang på lørdag. Hvis nogen er opmærksomme på
mangler skal Lisa have besked senest fredag. Afsluttende
møde med håndværkere snarest.
Ridehusbund – status
Den er blevet rettet. Flis kommer uge 6 og der køres ind tirsdag i uge 7.
Kommende

Dorthe har givet søen deadline til 1. marts, da der skal sås
græs – status
Der bliver lagt asfalt på vejen 1. kvartal 2021

9. Kalender 3 mdr. frem

2021 Generalforsamling
XX Fastelavns-sponsor-stævne
Marts Ringridning
Indvielse af rytterstue samt 50 års jubilæum
Kr. Himmelfart Ringridning
Ridelejr
Broager Ringridning

10. Eventuelt

Minilæsser – bliver den smurt i nipler m.m.? Alm. Vedligehold
skal sættes i system. Jens snakker med Jan.
Plan udfærdiges
Baneplaner – justering/ikke justering

Malene/Tine
Jens

11. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 07.02 2018 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

