Referat til bestyrelsesmøde onsdag d. 5.3.20
Tilstede: Cecilie, Jesper, Liv og Sara.
1. Gennemgang af referat fra sidst.
• Sende leverandørliste til Sofie – Jesper.
• Vognen i ridehuset skal væk! Vi (Jesper og Liv) holder et møde med Sigrid og evt. Maria.
2. Økonomi.
Der er sket en lille ændring i regnskabet i forhold til udgift på hesteleje.
Evt. afkrydsning af brug af heste/ponyer i rideskolen. Liv undersøger med Jørgen, om der før kun
har været afregnet for den reelle brug af ponyerne.
Sigrid har ikke afregnet for sin undervisning.
Vi holder møde med Sigrid ang. Oprettelse af nyt handicaphold.
Liv undersøger den reelle hestelejestigning pr. Hest.
3. Rideskolen.
Børneattest skrives i årshjulet, så de kun indhentes ved sæsonstart.
I den lille hal begrænses holdene til 6 stk. ved de større ponyer. Sara skriver til Jørgen.
Liv snakker med Sigrid ang. Kombinationsrytter på Livs lukkede hold.
4. Ridefyssen – oplæg v. Liv.
De vil gerne ansætte ekstra trækkere – pkt. til møde med Sigrid. Økonomien er ikke for god i fyssen
den kommende sæson.
5. Ridehuskort.
Beskrivelserne er rettet til på hjemmesiden.
Henvendelser på mails er besvaret.
Liv udskriver lister til hallerne over betalte facilitetskort.
6. Arbejdsdag.
Dato fastsættes på næste møde. Vi tænker det skal være i maj måned.
• Malet de gamle stævnespring.
• Nye tal til spring.
• Tag på sekretariat.
• Ny start/mål.
• Terrænbane.
Kunne man i samarbejde med Sigrid arrangere, at gavlen blev kalket og sygefolden ordnet (hegnet
fixet). Løsdriften fejes ned. Sadelrummet ordnet. Mærkater til sadlerne.
Pkt. til næste møde.
7. Ungeudvalg – oplæg v. Cecilie.
Cecilie skal holde møde med piger fra privatstalden og rideskoleelever (kombinationshold)
Liv foreslår #instagram.
Arrangementer der kan holdes.

Terrænbane.
8. Ridelejr – oplæg v. Cecilie.
Cecilie sender oplæg til os pr. mail.
Sofie og Malika vil gerne hjælpe.
Uge og information skal snarest ud på hjemmesiden, dette skal dog være godkendt.
Liv vil gerne bidrage med at lægge budget.
Pkt. Til næste møde.
9. Tilbud på lukket skur i traktorskuret - Jesper.
Pkt. til næste møde.
10. Medlemsaften med foderdame oplæg v. Cecilie.
Pkt. til næste møde.
11. Skovkort – Referat fra mødet med Anne Sophie fra Petersgaard v. Sara.
Mundligt referat fra mødet med Anne Sophie.
Mødet med Anne Sophie gik godt og Anne Sophie ser gerne på mulighederne for at finde en
løsning.
Sara og Sigrid skal ride med Anne Sophie i skoven sidst i marts (gerne) og se på mulighederne.
12. Evt.
• Møde med Maria og Sigrid (mødet kunne efterfølgende fortsætte med Sigrid med punkterne
der ikke vedkommer fyssen) – pkt. til mødet, vogn i ridehuset, hestene, udstyret, oprettelse af
handicaphold og omkostninger omk. dette, ansættelse af ekstra trækkere i fyssen, snak om
procedurer for ansættelser i fyssen, mus-samtaler med trækkerne i fyssen (evt. med Jesper og
Vibeke), snak omkring halvpartsaftaler.
• Hjemmesiden – opsætningen af hjemmesiden kunne gøres mere brugervenlig evt. med
tilmeldinger i den øverste bar. Stella er dette en mulighed?
• Kirketur – Cecilie tager ansvaret for turen. Præsten kontaktes sidst i denne uge (uge 10). Der
skal køres to ponyer ind til kirken til kl. 15 d. 14.3.
• Overnatning – hvilke aftaler er der lavet. Kontaktperson som har ansvaret, kontakter
bestyrelsen, max. 10 personer, der skal være ryddet op inden kl. 8 i hverdag og kl 9 i
weekenden. Jesper sender “ældre” skriv som vedlægges referatet. Bliver aftalerne overholdt?
• Jesper har deltaget i et møde på kommunen ang. Diverse tilskud. Nogle skæres væsentligt, men
vi får først endeligt besked senere på året.
• D. 18.3. Distrikt 5 holder årsmøde på Hotel Falster – Liv og Cecilie vil gerne og hører Viber om
hun vil med.
• D. 18/4. Kl. 10. Repræsentantskabsmøde i Kolding. Jesper, Stella og Cecilie tager derover. Sidste
tilmelding tirsdag d. 31.3.
• Der er dukket nogle klubtrøjer op.
- Hættetrøje til 200kr.
- Fleecetrøjerne til 150kr.
•

Næste møde torsdag d. 2. 4. 2020 kl. 19 i rytterstuen.

