Referat bestyrelsesmøde

Dato:
Deltagere:

05.07.2021
Lars, Karina, Christina, Mette, Janni, Christina og Stine (ref.)
Staldansvarlig, Majbritt deltager i første del af mødet.

Elevponyer/heste
Der kigges fortsat efter ny elevhest. Der er drøftet hvad vi mangler i staben af
elevheste og umiddelbart vurderes det, at vi skal have noget mellem max 2 ´er til
1,59.
Der er dog besluttet at underviserne skal høres mht holdning til størrelse forud.
Der aftales, at Majbritt og Karina forsøger at planlægge turen når der kommer et
muligt emne og Stine er med på råd. Der er enighed om, at hele bestyrelsen ikke
nødvendigvis behøver inddrages i et evt. køb.
Der aftales ligeledes at der forsøges at udskifte/ sælge en af nuværende elevheste.
Der laves ændringer på fordeling af mark for elevhestene grundet uro i flokken.
Majbritt giver besked til involverede ejere/ ryttere.
Forsøget med wrap/ hø uden hønet gik fint og det aftales, at der fortsættes på denne
måde når elevhestene kommer ind efter sommer.
Karina undersøger omstændighederne omkring registrering af hestehold og frivillig
udelukkelse fra konsum, som de nye EU regler har udskrevet med meget kort varsel.
Undervisning
Der er drøftet forslaget fra bestyrelsesmødet fra et medlem omkring elevhold for
voksne på elevheste. Der er i bestyrelsen enighed om, at dette er et ønske i
fremtiden, men at det på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at starte et sådan
hold, da BRK ikke har elevheste nok i størrelser til voksne og det, i det øvrige drift
ikke er store heste der mangles.
Der spørges ind ved tidligere underviser i forhold til undervisningen om fredagen –
Karina står for dette.
Undervisningen køres tilbage på normale tider efter sommerferien.
Jannie indkalder underviserne til et møde for planlægning af opstarten.

Når planlægningen er på plads laves der et opslag på FB medlemsside om, at
undervisningen er tilbage til normale tider og at der udsendes besked om hold via
mail til alle.
Der sendes ligeledes mails ud til alle elever via conventus. Christina udsender besked
via conventus.

Stald og opstaldere
Der er drøftet arbejdsgang/ pris ved ´akut´ opgaver ved privat heste – f.eks. ved
ekstra ind- eller ud lukning. Der aftales engangspriser på 25 kr. pr. gang ved ekstra.
Der gøres opmærksom på, at dette kun er muligt hvis Majbrits arbejdsdag tillader
det, så altid i så god tid som muligt.
Der er aftalt, at der skal laves mere specifik ordning mhp sommergræs til privatheste.
Ønsker man at gøre brug af sommergræsordningen, skal dette være meldt til
Majbritt senest den 01.05., eller evt. helt anden ordning. Således sommer og
sommerferie i stalden kan planlægges. Dette skal drøftes mere grundigt og skal være
fastlagt inden udgangen af 2021, således det kan varsles.
I år er der to private heste, som har meldt sommergræsning uden pasning.

Faciliteter
Der aftales, at der laves arbejdsuge i uge 32, i samme stil som sidste år.
Der spørges ind til om Majbritt kan varetage planlægningen af dette og sammen med
Christina få lavet en liste. Har de brug for hjælp til planlægningen, kommunikation
eller andet, skal de sige til.
Der laves opslag på FB og det udsendes også på conventus.
Der skal laves ny halplan til FB side, hjemmeside og til ophæng.
Økonomi
Ikke noget nyt
Hjemmeside/ Kommunikation
Hjemmesiden trænger til en stor opdatering inden for flere områder.
Der er drøftet om opgaven ville være bedre placeret i bestyrelsen, således der er
kortere responstid på rettelserne.
Karina undersøger mulighederne for ny hjemmeside.

Der laves to ny FB sider – en offentlig side, som laves som en firmaprofil samt en
lukket gruppe, som kræver medlemsgodkendelse og besvarelse af et godkendelses
spørgsmål.

EVT.
Stævneudvalget har ønske om mere indflydelse på brugen af pengene fra bla. det
årlige sponsorstævne.
Der er ved mødet vedtaget, at i forbindelse med sponsorstævnet skal
stævneudvalget komme med en ønskeliste til de indkøb/ renoveringer eller andet,
som stævneudvalget har.
Ligeledes skal der laves en mere offentlig ønskeliste, hvor alle, både opstaldere,
medlemmer og staldpersonale kan indgive ønsker.
Bestyrelsen tager ud fra listen beslutning om, hvad pengene skal bruges til forud for
stævnet, således dette kan formidles for deltagerne og måske give en øget
motivation for tilmeldelse og sponsorer.
Stævneudvalget oplyser, at der afholdes stævne sidst i august.
Næste møde
Afholdes den
Punkter til kommende møde:
Opfølgning på FB, hjemmeside m.m.
Wi-Fi forbindelse.

