Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 07.10.20
Deltagere: Jesper, Sara, Sofie, Vibeke, Liv & Cecilie.
1. Gennemgang af referat fra sidst.
• Kommunikationen med Sigrid omkring leje af ridehallerne går gennem hallerne. Jesper
tager kontakt til Ulf ang. Tagrenderne ved den lille hal.
2. Økonomi – lysanlæg i hallen.
I uge 43 laves der lys i den store hal. Det er koordineret med Maria, og er færdigt de dage de
arbejder, så rideholdene kan afvikles.
De gamle lamper kan sælges, er der nogen der vil det? Liv sælger dem.
Den nye altmuligmand vil gerne have lidt flere timer. Han er aktiv og selvkørende.
Foreløbigt regnskab ser fint ud, der mangler stadig enkelte lønafregninger.
3. Fyssen.
Der er meget sygdom blandt personalet. Det bliver stadig ikke videregivet eller meldt til os!!
Derudover mangler de en ansat om tirsdagen, da der er kommet flere patienter. Jesper skal holde
møde med Maria og en ny mulig ansat. Jesper (og Sofie) deltager i mødet. Jesper skriver til Sofie i
weekenden, om hun har mulighed for at deltage i mødet. Sofie snakker med Jørgen, om der er en
lejeaftale med Maria.
4. Rideskolen.
• Ny instruktør. Melanie har været til samtale og har deltaget på holdene den seneste uge.
Hun er interesseret i et intensivdressurhold, så hvis det efterspørges, er hun frisk på et om
torsdagen. Hun overtager fra efter efterårsferien. Cecilie og Melanie laver skriv til eleverne
om, at Melanie overtager og Cecilie stopper.
• Der skal indhentes børneattest på instruktørerne og Melanie, samt Sissi. Viber kontakter
Sissi.
• En elev, som rider om tirsdagen på Malikas hold. Hun findes ikke på holdlisten!! Cecilie
tager herud tirsdag i uge 43. Sara præciserer overfor instruktørerne, at der ikke må
undervises elever der ikke står på listerne.
•

Referat fra i struktørmødet.

Instruktørmøde søndag d. 27.10.20 kl. 10
Deltagere: Malika, Liv, Sigrid, Michelle og Sara.
•

Kig på plan i stalden. Det er op til instruktøren løbende at tilrette hestebruget. Sara laver
ekstra labels med Poco og Kashmir.

•

Sara skriver til Jørgen, at fredagsholdene begynder2 og let øvet skal nedlægges. Lørdagens
voksenhold nedlægges. Lørdag rykkes lidt rundt på eleverne, hvis det passer dem oprettes
et ekstra minihold lørdag fra kl. 9-1. Horsemanship holdet rykkes op til kl. 12-14. Liv tager
teten på dette.

•

Hvis elever på ens hold står i et rødt felt skal dette meddeles Sara eller Jørgen, dette da de
ikke betaler, men blokerer for andre.

•

Udstyr til instruktørerne.
Liv organiserer og indkøber. Skriver liste med de udleverede ting der underskrives af
instruktørerne. Husk der skal være udstyr til afløseren for Cecilie. Liv køber og afregner
med Sigrid.

•

Teltene fra ridelejren ved ridebanen. Malika kigger på det og fjerner dem.

•

Michelle overtager tirsdagsholdene fra d. 1.10. Evt. med Annika som hjælper, Michelle
kontakter hende selv.

•

Tilbud til rideskoleeleverne om fri ridning om fredagen i den lille og om søndagen i den
store (ved flere ryttere). Sara arbejder videre med konstruktionen i forhold til tilmelding og
afbetaling.

•

Ideer i den kommende tid, nu når vi ikke kan samles. Teori online på zoom. Oploade
ridehold der rider programmer.

•

Husk at tage hestepære i hallen og oprydning i stalden efterfølgende.

•

Liv køber notesbog til medicinskabet i stalden. Heri noterer instruktørerne fejl/mangler til
Sigrid.

•

Cecilies let øvet hold om tirsdagen kl. 17-18 bytter hal med Malikas øvet.

•

Idé aften for instruktørerne – mandag d. 16.11.20 kl. 18.

•

Hold, priser, stemmer dem på hjemmesiden (blev der lavet et link?) linket er tomt!!! Liv
laver en prisoversigt!

5. Bestyrelsesarbejdet.
• Hvad synes vi hver især er vigtigt?
• Loyalitet? Processer (hvilke ting skal diskuteres/vendes med hvem?)
Hvad der sendes til bestyrelsesmailen, er internt. Vi handler/snakker loyalt overfor
hinanden og vores samarbejdspartnere. Vi tager ting internt ved uenigheder og skal ikke
kunne konfronteres af andre med interne problematikker elller drøftelser.
Pause 5 min.
6. Generalforsamling.
Indkaldelse sendes ud 14 dage inden, Jesper skal få Jørgen til at indkalde.
Jesper skriver formandens beretning skal sendes til godkendelse inden.
Stella er ikke på valg, men ønsker at træde ud.
Viber er på valg – ønsker ikke genvalg.

Cecilie er på valg – ønsker genvalg.
Jesper er på valg – ønsker genvalg.
7. Hestelejeaftale.
Sofie havde ændringer hertil. Sara rette til og tilføjer afsnit om opsigelse. Dette sendes rundt og
gennemlæses af bestyrelsen.
Jesper undersøger med dansk erhverv, om de kan assistere i forhold til gennemlæsning af aftalen.
8. Trec.
Udsat.
9. Ungeudvalg.
Udsat
10. Manglende svar til Clemens.
Der skal forfattes et svar. Liv skriver et svar til os og vi responderer hurtigt. Liv sender den videre til
Clemens.
11. Stævneudvalget.
Jesper undersøger om vores altmuligmand kan hjælpe søndag til arbejdsdag i stævneudvalget.
Pga Corona kørte kiosken dårligt til sidste stævne. Med de nye restriktioner om mundbind osv. er
det næsten ikke rentabelt. Stævneudvalget skal meddele om de ønsker kiosk til stævnet.
12. Evt.

•
•

Halplanen skal justeres i forhold til hold. (Fri springtid skal rykkes fra fredag til torsdag efter
kombiholdet. Tirsdagens frispringtid rykkes til den lille hal. ) – Liv og Cecilie lægger det ud til
medlemmerne, at stemme om hvad de synes er bedst.
Horsemanship holdet figurerer forkert flere steder bl.a. på hjemmesiden. Liv sørger for, at
det kommer til at stå rigtigt.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 4.11.20 kl. 17:30. I rytterstuen.

