Bestyrelsesmøde, torsdag den 4. marts 2021, kl. 18.30 online/fysisk
Deltagere:
Afbud: - Kage:
Emne

Kommentar

Gennemgang af referat

Regnskabet er underskrevet
Liste over problematiske elevhestebunde – mangler
Dorthe følger div. Koldblodsider for at undersøge foder og andre problematikker.
Vi mangler at få et skifte på elevhesteansvarlig
Foder ifht. Dunja
Bestyrelsens punkter til den kommende generalforsamling formuleres
Nye containere er modtaget, nu skal de i bare i brug

Økonomi

1. Til og fra personalet
Stald

Ansvarlig
Malene

Dorthe
Dorthe
Lisa
Jens

Vi har en noget mindre indtjening i år i sammenligning med
sidste år på dette tidspunkt. Dette særligt pga. et lavere aktivitetsniveau i ridefys grundet corona.
Vi skal fortsat have fokus på vores udgifter fremadrettet.
Vi er begyndt at betale afdrag på byggeriet og skal derfor have
afsluttet fondene ved Vanførefonden, Idrætsanlægspuljen og
LAG-midler.
Lisa søger fortsat de corona-puljer, der bliver åbnet.
Der udfærdiges et tilbud på dækkener i specifikke str., så der
kan søges fonde til dette formål.
Der skal søges fonde til Kaj

Dorthe

MUS-samtaler skal gennemføres med det faste personale
APV gennemføres i løbet af efteråret.

Lisa/Jens
Lisa/Jens

Den udendørs bane samt legehuset skal vedligeholdes kontinuerligt.

Lisa

Lisa

En af vores fodervagter har fået en påtale for ikke at bruge høhæk. Hvis høhæk skal bruges, skal den være frit tilgængelig.
Der er ikke behov for at hø skal afvejes af hestens ejer.
Fodervagterne skal orienteres, når der sker ændringer – det
sker i facebookgruppe – Mai-Britt bliver tovholder. Når opstaldere beder om ændringer i foder/træpiller, skal det skrives på
tavlen, samt en besked til BLR staldmand og Kirsten.
Undervisning
Evaluering af genstart

Amanda og Stella er glade for at komme i gang igen. Børnene
er også glade. Kirsten hjælper 2. hold om fredagen.
Mandagholdets voksenhold blive skubbet til 18.30-19.30 –
dette bliver ændret igen til april, når det bliver lysere.

Ridefys

Lisa har henvendt sig på jobcenteret for at finde hjælpere – og
der har været møde med en jobkonsulent, som også er vores
erhvervskonsulent, i tirsdags. Fredag kommer han igen med
nogle mulige kandidater. Erhvervskonsulenten vil komme på
besøg en gang i året, for at lytte til vores ønsker og behov.

Øvrige
2. Elevheste
Kaj

Max

Kaj virker til at være faldet til og virker sød. Jan har fået til opgave at løfte ben på den, så ofte som muligt – også for at der
ikke er for mange hænder inde over. Han er med på mark med
de andre og han er kommet godt ind i flokken.
Max går maksimum en time i ridefys og ser bedre ud. Dorthe
følger op på vægt

Mai-Britt

Tsunami

Amanda er begyndt at galoppere. Den går med i undervisning
onsdag aften. Fra næste uge kommer han med i undervisning
mandag og fredag også. Marie Q rider den fortsat, så han kan
blive så rutineret som muligt. Fra april bør han kunne gå med
om lørdagen også.

Nena

Nena er blevet købt af Lærke. Hun har fået saddel og hovedtøj
til låns indtil hun har får anskaffet sig en ny. Hun afleverer til
Dorthe.

Fanny

Har haft dyrlæge/kiropraktor, da hun havde en ømhed i ryggen, forårsaget af et lille lufthul imellem for og bag i sadlen.
Sadlen er blevet fyldt efter midtpå. Hun rides med tæppe og
gjord indtil ryggen er ok igen.

Fritz

Han er med i ridefys en time til halvanden. Nathalie er begyndt
at trave ham forsigtigt i store volter.

3. Privat stald
Hø

Jens spørger fodervagterne om kvaliteten af det nye hø i messengergruppen.
Det gamle hø skal bruges jævn på de heste, der ikke reagerer
kraftigt på det.
Der skal laves en fast aftale på nyt hø, aftalen er gennemgået
og det aftales at vi indgår aftale med Robert og at vi skal have
analyse på høet udleveret. Kontrakten bliver indgået for ét år
ad gangen i efteråret.

Jens

3. Medlemmerne har ordet
4. Skift til halmpiller?

5. Foder i silo

6. Nye marker
Hegnspæle

Etablering af vand

7. Jordfolde
6. Projekter

Jens har svært ved at få afsat møddingen til biogas, da vi bruger træpiller. Dette ændrer sig, hvis vi skifter til halmpiller. På
denne måde vil vi kunne komme af med møddingen gratis.
Der bliver lavet aftale med Jens Jørgensen, Skodsbøl om afhentning af møddingen, som tidligere år.
Jens har modtaget tilbud på halmpiller og prisen er nogenlunde det samme.
Vi beslutter, at vi skifter til halm så hurtigt som muligt, og fortsætter ved samme forhandler. Jens bestiller til ultimo april og
undersøger forskellige betalings- og leveringsmuligheder.
Der iværksættes en plan for udskiftning af bunde hos elevheste
Jens har fået et tilbud på foder, men vi har lige fået fyldt siloen
op. Og har en kontrakt frem til august.
Vi undersøger analysen og sammenligner med nuværende foder, så tager vi stilling til punktet senere. Jens sender analysen rundt pr. mail.
Vi skal have fundet en billig løsning til hegnspæle.
Vi kontakter de forskellige tæppeleverandører:
Botex – Kirsten
Genbrugsplads Nørrekobbel – Lisa
Melgaard – Lisa
Elstrøm – Tine
Garant, Sissec og Bjarne autopolstre - Britta
Der undersøges hvad kraftig vandslange og tilkoblingsstudser
koster. I første omgang regner vi med, at der skal transporteres lidt ud til markerne.
Forskellige løsningsmuligheder er diskuteret.

Lisa

Jens/Jakob
Jens

Kirsten
Lisa
Lisa
Tine
Britta

Afsluttede

Rytterstuen er ved at være helt færdig med småreparationer.
Så det er rigtig tæt på, at byggeriet bliver ”overleveret”.

Igangværende

Ridehusbund er rettet af – dog fortsat vedligehold
Jens og Jakob har være ude og hente en baneplaner – i marts
måned afprøves det om det virker bedre med planeren løs.
Vandingsanlægget skal i gang igen, så banen trænger til vand.

Kommende

Køkken: Skal vi købe nyt eller søge brugt og hvad mangler v?
Der har været møde i cafeteria-udvalget, som har lavet en liste
over hvad der mangler.
Serveringsluge – der vurderes ikke at der skal lukkes af.
Vi mangler en støvsuger – vi prøver med et opslag på fb

Mai-Britt

Der er søgt midler til flisebelægning på gangen ned til stalden

Lisa.

Dorthe har givet søen deadline til 1. marts, da der skal sås
græs – status
Søen skulle gerne blive færdig i denne uge.
Jakob giver en hjælpende hånd med græsmarker og i forhold
til såning, hø m.v.
Lisa har kontakt med en konsulent fra LandboSyd, som gerne
vil komme og rådgive om græsmarker m.m på et bestyrelsesmøde.
Der bliver lagt asfalt på vejen 1. kvartal 2021
Lisa har kontakt til en håndværker, der laver projekter i bække.
Lisa vil invitere ham til at se på ”vores” bæk.
7. 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
Arbejdsdag 27 eller 28 marts – oprydning losseplads

8. Eventuelt

Opgaver til forårets arbejdsdage:
Male dressurbanehegn
Lave nyt hegn ned mod den nye terrasse
Lossepladsdag
Grundig oprydning på hele matriklen
Flagstang
Galge

9. Punkter til næste møde

Dorthe afgiver styring af rengøringsliste
Dorthe afgiver styring af elevhestenes udstyr

Tanja

Mai-Britt
Tanja

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 8. april 2021 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

