Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

13. august 2020
Britt, Tina, Lars, Mette, Irene, Christina (ref.)

Stævner/arrangementer
Ok.
Elevponyer/heste
TED er indkøbt som ny elevpony og går med i holdundervisningen. Vi kigger fortsat efter
en elevhest mere. Chase me er fortsat under observation, da den i nogle timer går godt
og i andre timer besværet. Drøftelse af foldtider for elevheste og særligt om der er
mulighed for at de om vinteren kan gå ude længere end de normale fra ca. 8.30-12.30.
Hvis der kan findes en løsning, der er udgiftsneutral, vil det være ok at elevhestene går
ude om vinteren indtil ca. kl. 14. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde og i
mellemtiden undersøges løsninger.
Parter
Naia har fået part på Ted i stedet for på Sonny. Astrid har sagt sin part op på Rocky, da
hun har fået egen pony.
Undervisning
Kathrine er stoppet som underviser. Tina overtager Kathrines timer.
Stald og opstaldere
Gennemgang og revision af kontrakter udsættes til næste bestyrelsesmøde. Herunder
fastsættelse af vilkår for sommergræs fra næste sæson og fremadrettet inkl. priser.
Faciliteter
Der blev drøftet forslag til foldplan når der lægges tilbage til de gamle foldarealer. Der
skal findes en dato for arbejdsdag med henblik på anlæg af folde. Store dele af de gamle
foldarealer står stadig under vand og det er problematisk, da de så ikke kan bruges til
folde jf. lovgivningen. Der tages kontakt til jordudlejer for drøftelse af muligheder. Vi får
omlagt den lille udendørsbane så den opbylder B mål, indendørsbanen får nyt toplag og
den store udendørsbane rettes af. Vandingsanlægget i hallen vander ujævnt, og når der
er mulighed for at søge om midler til sådan noget, så gør vi det.
Økonomi
Status ok.
Næste møde
Torsdag d. 27/8 kl. 19.30
Evt.
Drøftelse af den staldansvarliges ansvar og beføjelser. Der oprettes en opgaveliste på
whiteboarded i stalden som den staldansvarlige løbende kan skrive opgaver på som kan
varetages af frivillige herunder elevforældre. Drøftelse af eventuelle vilkår for
opsætning af telt eller campingvogn på rideklubbens matrikel i sommerferieperioden
udsættes til et senere bestyrelsesmøde.

