Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

29.11.2021
Lars, Chris9na A, Karina og S9ne (ref.)
Claus og Majbrit deltager i første del af mødet.

Stald og opstaldere
Skabe som ikke er i brug: – status fra plan af den 09.09.2021. = ﬂere skabe er ryddet
og solgt. Der er få skabe 9lbage som endnu ikke er taget s9lling 9l.
Hø/ Wrap: ﬂere heste i stalden har fortsat dårlig mave. Der er mistanke om, at
nuværende wrap har for højt sukker indhold, da wrappen ellers er af ﬁn kvalitet.
Det er aTalt at der købes nyt wrap hjem fra anden leverandør og så revurderes der
på deUe eTer ca. 2 måneder.
Høbokse: Der er pt. ﬂere heste i stalden som hoster. På nuværende 9dspunkt er der
to bokse i brug 9l opstalderes eget hø.
Der er bekymring omkring, at vi ikke kan styrer kvaliteten af de ﬂere forskellige slags
hø der opmagasineres i stalden sammen med hestene.
Det besluUes derfor, at fremadreUet skal opstalderes eget hø opmagasineres
udenfor for at vi sikre et bedre indeklima i stalden og sikre os, at hestene ikke bliver
udsat for feks. Svampesporer og andet.
Der gives 14 dage 9l at tømme de to bokse som der opmagasineres i nu.
Deadline den 12.12.2021.
Der gives besked i opstalder gruppen.
Majbrit holder juleferie fra den 24.12.2021 9l den 01.01.2021.
Faciliteter
Vandingsanlægget bliver istandsat den 07.12.2021 og den 08.12.2021. Hallen vil
derfor være lukket fra kl. 8.00 9l kl. 16.00 begge dage. Arbejdet er måske færdig før
kl.
16.00 om onsdagen og såfremt han er færdig, må hallen selvfølgelig gerne bruges
frem
9l undervisningen. Der laves opslag på FB om deUe.
Vi mangler førstehjælpskasse/ materialer. Der bes9lles en ny kasse ASAP.

Undervisning
Ny underviser er startet d.d.

Generelt
Sponsorideer er gennemgået med Claus, som har 9lbudt klubben hans hjælp 9l at
stå for nye og eksisterende sponsor aTaler. Der tages kontakt 9l 9dligere sponsor
ansvarlig for overdragelse af 9dligere aTaler m.m.
Der er indkaldt 9l fællesmøde mellem bestyrelse og stævneudvalg den 13.12.2021.

Næste møde
A`oldes den 10.01.2021
Punkter 9l kommende møde:
Opfølgning på FB, hjemmeside m.m.

