Referat bestyrelsesmøde
Dato: 31. marts 2022
Deltagere: Christina, Britt, Karina, Jane D., Rasmus, Anja og Jane R. (referent)

Konstituering
Formand: Christina
Næstformand: Britt
Kasserer: Karina
Sekretær: Jane R.
Menigt medlem: Jane D.
1. suppleant: Anja
2. suppleant: Rasmus
Der er taget billeder af de nye medlemmer af bestyrelsen.
Opgavefordeling
Bestyrelsens opgaver er blevet gennemgået og fordelt.
Der oprettes et Pedeludvalg til bl.a. at stå for reparationer i stalden og ved foldene, tømme
afløbet i vandspiltovet med jævne mellemrum, græsslåning, reparation af staldport ud mod
ridebanen og drift af vandingsanlæg og frostsikring. Vi tager fat i dem, der i forvejen hjælper,
og opfordrer alle, der kunne have lyst til at deltage, til at tage fat i en fra bestyrelsen.
Der oprettes en fælles kontaktgruppe med bestyrelsen og Majbrit til beskeder indbyrdes.
Henvendelse fra Korskro Hestemarked
Markedet finder sted d. 13.-15. maj. De ønsker 4 ponyer fra kl. 10-18 alle dage med 10
trækkere og et par voksne. Da elevhestene i forvejen går meget, og parterne har hestene i
weekender og på helligdage, takker vi nej. Britt giver svar.
Ungeudvalg
Der laves et Ungeudvalg, som kan stå for små arrangementer gennem året og hjælpe til ved
ridelejren for elevrytterne. Jane R. bliver tovholder fra bestyrelsens side. Jane D. laver en
seddel til uddeling til børnene. Der laves også et opslag på FB. Kravene er, at medlemmerne
er mindst 12 år og har redet undervisning i mindst 1 år. Ansøgningsfrist er 18. april. Der skal
gerne være en god fordeling mellem privatryttere og elevryttere.
Ridelejr
Rasmus vil gerne arrangere ridelejrene. Britt og Jane R. hjælper. Der holdes en ridelejr for
elevryttere d. 24.-26. juni (uge 25), og en ridelejr for parts- og privatryttere d. 1.-3. juli (uge
26). For parts- og privatryttere, som gerne vil hjælpe på ridelejren for elevryttere, er kravet,

at rytteren er konfirmeret eller har egen pony. Datoerne meldes ud på FB og hjemmesiden
inden for kort tid.
Facebook
Der laves en ny officiel FB-side, som er tilgængelig for alle, og en lukket FB-gruppe kun for
medlemmer. Ved den lukkede gruppe skal der skrives medlemsnr. på ved ansøgning om
medlemsskab. Den nuværende gruppe skal lukkes. Karina er i gang med oprettelsen af de
nye grupper. Jane R. skriver et opslag i den gamle gruppe, når det hele er klar.
Evt.:
Britt informerer underviserne om, at det vil være en god ide at indføre teroriundervisning som
en del af undervisningen med fokus på sikkerhed i omgang med hestene.
Marko og Bianca mangler nye sadler. Britt kontakter Majbrit. Rasmus kan hjælpe med at
forhandle gode priser på nyt udstyr.
ID-nr. på elevhestene opdateres og lægges i den lukkede FB-gruppe. Britt sørger for at få
oprettet de manglende heste i GO.
Britt er blevet spurgt, om der er retningslinjer for, hvor heste udefra skal sadles op. Det er
der ikke pt.
Næste møde:
20. april kl. 19.30.
Punkter til næste møde:
Opstaldning og opstaldningskontrakt.
Sommergræs
Undervisning, bl.a. forslag om at rykke trækkerhold fra fredag til lørdag formiddag hver
anden uge.
Parter
Reklame for Natasha
Forslag fra FB: Seddel til nye ryttere, som den, der blev sendt ud i august sidste år, lægges
på hjemmesiden og udsendes på mail ved indmelding.

