Referat bestyrelsesmøde
Dato: 28. april 2022
Deltagere: Christina, Britt, Karina, Jane D., Rasmus, Anja og Jane R. (referent).
Majbrit deltog ved punktet om opstaldningskontrakter.
Ungeudvalg
Der er kommet fem ansøgninger. Alle fem kommer med i udvalget.
Jane R. skriver til dem og finder en dato for første møde.
Pedeludvalg
Der er oprettet et Pedeludvalg, som skal tage sig af praktiske småopgaver på rideskolen.
ID-numre elevheste
Listen over ID-numre på elevhestene er blevet opdateret. Breezers nummer kommer senere.
Hestival
TIKA afholder Hestival d. 17. september. Rideklubben giver tilsagn om at deltage med
parkeringsvagter og madbod.
Opstaldningskontrakter
Majbrit deltog under behandling af punktet.
Der bliver lavet oplæg til nye opstaldningskontrakter med tilpasning af priser.
Ændringer varsles en måned før, de træder i kraft.
Hø og andet stråfoder skal opbevares uden for stalden ift. støv. Facilitetskort vil fortsat være
med i prisen for en boks.
Der blev diskuteret prisændringer og tilretning af kontrakten. Majbrit og Christina kigger de
gamle kontrakter igennem og retter til.
Priser på hjemmesiden tilpasses, når kontrakten er færdig.
Sommergræs/døgnfold
Der er ikke mulighed for sommergræs, kun døgnfold. Pris og betingelser rettes til og meldes
ud.
Ejer sørger selv for tilsyn minimum en gang pr. døgn og fodring af hest, når den går på
døgnfold.
Holdundervisning
Der bliver justeret rundt på holdene for at få flest mulig fra ventelisten i gang med
undervisning.
Der sættes max. 6 elever på hvert hold.

Koste
Der mangler nye koste i stalden. Muligvis kan der blive sponsoreret et par stykker.
Bænke udendørs
Tages op med stævneudvalg og sponsorudvalg.
Parter/staldvagt lørdag vs. søndag
De fleste har part søndag, så der er flere bokse, der skal muges ud lørdag end søndag.
Parter er forsøgt fordelt bedre, men der er flere, der kun kan søndag. Løn eller
arbejdsopgaver for staldvagt kan justeres. Diskuteres til næste møde.
Næste møde: 19/5-22 kl. 19.30

