Referat bestyrelsesmøde

Dato:
Deltagere:

10.06.2021
Lars, Sanne, Christina, Irene, Stine (ref.)
Afbud: Mette

Elevponyer/heste
Der er ikke kommet nogle henvendelser på søgeannonce om elevheste.
Undervisning
Der mangler fortsat en underviser til fredagsholdene.
Jacqueline har opsagt hendes mandagsundervisning pr. 01.07.2021.
Signe har sagt Ok til at tage undervisningen om mandagen i en periode til der er
fundet en anden løsning.
Det aftales, at søgeopslag på underviser fornyes endnu en gang. Med henvisning til
jobannonce med staldhjælp.
Der er brug for yderligere undervisere generelt.
Stald og opstaldere
Majbritt har opsagt hendes stilling i stalden pr. 01.07.2021.
Stine laver stillingsopslag.
Ansøgningskriterier:
20-25 timer pr. uge.
Erfaring med heste.
Staldarbejde, ud-/ indlukning, vedligehold af baner og
stald samt forefaldende.
Mulighed for at supplere med timer i undervisning.
Faciliteter
Markfordeling er drøftet. Det er besluttet, at der skal samles flere heste, men dette
skal gøres i en langsom proces og ejere skal involveres i processen.
Det ser ud til, at dræningen er vellykket og der forventes at der kan etableres nye
faste folde til efteråret.
Fra nu og hen over sommeren bliver det nødvendigt at have midlertidige løsninger.
Der er aftalt, at der skal indkaldes til fælles arbejdsdag som vanligt.
Stine laver et opslag om dette – dato den 03.07.2021 fra kl. 10-18 og med spisning
efterfølgende.

Økonomi
Ikke noget nyt.
EVT.
Generalforsamling den 17.06.2021 kl. 19.00.
Karsten har godkendt at være dirigent.
Der laves et opslag ´op til generalforsamlingen fra bestyrelsen´.
Afholdelse af ride lejr er drøftet. Det vurderes, at det er for sent, at arrangere en ride
lejr på vanligvis i starten af sommerferien.
Det aftales at det skal drøftes med stævneudvalget om de har planer omkring ride
lejer – i år og fremadrettet. Der laves en udmelding til medlemmer når der er svar
fra Stævneudvalget.

Næste møde
Generalforsamling den 17.06.2021. Nyt møde aftales med ny bestyrelse.
OBS! førstkommende møde efter generalforsamling inviteres Stævneudvalget med
til en del af mødet.

