Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

09.09.2021
Lars, Karina, Christina P., Christina A, Janni og Stine (ref.)
Staldansvarlig, Majbritt deltager i første del af mødet.

Stald og opstaldere
Græsfolde: Der er på mødet drøftet hvorvidt mark forhold skal fornyes, omlægges
eller andet.
Der er afgjort at markerne ikke skal lægges om i år, da der er enighed om, at dette
ikke på nuværende tidspunkt er fordelagtig for hverken vores ponyer/ heste eller
markarealer. Oveni det, ved vi endnu ikke om de nye dræn er optimale eller om der
kan komme yderligere udbedringer, dette er nød til at ses an gennem en vinter.
Plan for fremtidige marker:
Marker på tidligere græs springbane forbeholdes som sommerfolde, således der kan
tilbydes grønne marker om sommeren (ikke sommer græs).
Folde bag læhegn bruges i kommende vinter af både elevheste og privatheste. Der
prioriteres mest brug af det yderste jord, som er ekstra lejet nu.
Til foråret laves alle folde om på dette stykke, så der kommer permanente løsninger
sammen med nye regelsæt for markbrug osv.
Der meldes ud på FB side om en dato i foråret, hvor foldene laves og opstalder
forventes at deltage, hvis vejret er med os J
Der vil senere på året blive nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af
istandsættelse af foldene m.m., som kan arbejde på projektet frem til foråret.
Videoovervågning: Der er efter seneste drøftelse spurgt ind til holdninger, ønsker og
ideer fra opstalderene. Der er ikke kommet nogen tilbagemeldinger på dette.
Der er derfor valgt ikke at investere i dette.
Der sættes dog videoovervågnings mærkater op.
Faciliteter
Der er i forbindelse med markdrøftelserne drøftet ønske om, at beholde
græsspringbanen til folde for at få ordentlige forhold for vores heste. Dog er der i
denne overvejelse også et ønske om, i stedet at få udvidet og istandsat
sandspringbanen.
Dette skal drøftes yderligere og laves i budget hvis det vedtages.

Arrangementer
Der arrangeres en børne-hygge-dag den 05.11.2021 kl. 17.30.
Program: Aftensmad, Aften hygge – spil – leg, overnatning i rytterstuen, morgenmad.
Aldersbegrænsning: 6 år for overnatning – under 6 år kan deltage indtil kl. 21.00 og
må også komme igen til morgenmad dagen efter.
Max deltagere: 20 personer.
Der laves opslag på FB og ophænges seddel på rideskolen.
Tilmelding til dagen skal ske i opslaget på FB.
Tilmelding først gældende ved betaling.
Endelig program udsendes når vi kommer nærmere.
Ansvarlige: Karina og Janni.

Undervisning
Der er flere elever på trækkerholdene, som er ved at være klar til at komme videre
på de næste hold.
Der forsøges ændring af første hold om onsdagen til ´Let øvet´.
Generelt
Urtefarm aftale: Der laves aftale, hvor alle medlemmer af BRK får mulighed for at
anvende en rabatkode hvor de kan opnå 10 % rabat ved brug af koden.
Derudover får klubben også 10 % af medlemmernes køb.
Skabe som ikke er i brug: Der laves et opslag i opstalder- og partsgruppen med en
dato for en deadline for at få skrevet navn på skabet, så vi kan få ryddet skabe op
som ikke er i brug eller få dem tildelt til nogle som har brug for et.
Hjemmeside: Der aftales, at nuværende hjemmeside bibeholdes og oplæring af nogle
stykker fra bestyrelsen arrangeres, således hjemmesiden kan blive opdateret og
derefter vedligeholdt.

Næste møde
Afholdes den 07.10.2021
Punkter til kommende møde:
Sponsor
Status på økonomi
Opfølgning på ny høordning fra Majbrit.
Opfølgning på FB, hjemmeside m.m.
Fastsætte dato for mark dag i foråret.

