Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen
Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B.
Afbud: Ingen
Dagsorden
1.

Opdatering siden
sidst

Ansvarlig
Undersøgelse af pakket hø

Gunnild

Slowfeeder virker ved nogen og ikke ved andre. Vi har 3 i test,
ønsker nogen at prøve, så aftaler Gunnild nærmere. Evt. bokse
med vandet hø kan også prøve, dog skal de selv fylde nettet op
pga. vand.
Steffen vil gerne løbende servicere maskinen – OBS på at rense
filter.

Gunnild

Ny dør til ridehal er smal, I Grindsted har de den samme. Vi
prøver og ser om den dur. Der skal sættes krog på, således at
døren kan stå åben om sommeren.

Ejnar

Vintersikring af hegn – er lavet og der er nu strøm. Peter har lavet
det hegn der var knækket. Der arbejdes videre med fonde mv. til
nyt hegn.

Gitte

Børneattester – alle har afleveret. Løbende opfølgning.

Gunnild

Alle kontrakter er fornyet – Dog skal der afholdes møde med
enkelte elevheste ejer.

Ejnar/Gitte

Spejle til Nordea Hallen bestilles ved Rationel – 70 holder til
foderskilte bestilles ligeledes.

Ejnar

Referat fra sidste møde blev godkendt.
2.

Økonomi og
regnskab

Regnskab for 2014 er afleveret til revisor - flot regnskab for 2014
Januar 2015 – super flot start. Der er købt nye spring bomme.
Fonde til spejle til Dansk Revision hallen og nyt hegn er igangsat.
Generelt: super flot arbejde der laves alle steder. Sponsor,
cafeteria og stævner giver en meget stor indtjening til klubben.
Det fungerer rigtig godt.

3.

Generel info

Forretningsorden – gennemgang og godkendelse – Underskrevet

Gitte

Hjælpermad mv.
Stor succes, løbende dialog med Birgitte, og der justeres efter
behov. Forslag til hjælper seddel som afleveres i cafeteriet:
mange vil ikke hente denne seddel, i stedet prøves med liste på
borderet, således at folk krydser sig af. Så kan cafeteriet også få
overblik ifht. Opfyldning.
Fast personale: Gunnild, Sanne, Megan, Elisa & Tommy får
hjælper mad når de er tilstede under stævner.
Staldvagter får ikke hjælper mad i forbindelse med staldvagt.
Udvalg – folk der ikke deltager i det udvalg de sidder I bliver
kontaktet, således at de kan skifte udvalg. Mette B & Lena C
arbejder på at få alle i et udvalg.
Ønske om en tovholder på hjælper i forbindelse med stævner,
der arbejdes på dette til næste stævne. Nyt punkt til hjælper liste
Generalforsamling

Mette

Mette/Ellen

Mette

Udsendelse af indkaldelse – FER’s er sendt til Mette
Tilbyder mad forud for GF – Tilmelding nødvendig. Lena C. info til
Hanne om hvad og antal.
Championatlister er opdateret for 2014 – Sportsudvalget bestiller
staldblanket mv.
Indkommende forslag: bestyrelsen indsender forslag om
ændring/opfriskning af vedtægter.
Medlemsliste ajourføres, således at ved har opdateret liste til GF
Evaluering stævner
Kommunikation er vigtig – alt info skal til sportsudvalget
Primo året – husk fremover info på live om licens
Overskud på klubstævne og springstævne, kan afsluttes og lukkes
hurtig, opkrævning inden starter fastholdes. Mht. gebyr for
tilmelding/ændring skal vi følge de andre klubber.
Vedr. spring, så tillader andre klubber at man tilmelder og betaler
senere, med det til følge at rigtig mange penge aldrig kommer i
klubkassen, og unødvendig bøvl og arbejde for de frivillig. Det
problem har vi ikke og ønsker vi heller ikke fremover. EOR

Gitte/Ellen

fastholder betaling før start.
Vi er i dialog med andre klubber omkring frivillig hjælper, gode
modeller for dette undersøges.
Hjælperlotteri – frem over postkasse, hjælper udfylder seddel og
putter i ved min. 3 timers frivillig arbejde.

Gitte

Marianne

Kommunikation – hvordan bliver vi bedre til det?
Fokus på info.

Alle

Stævner: fremover er stalden lukket for stævnerytter dog ikke
når vi lejer bokse ud.
Sygeheste – letter syge heste, lågen lukkes og skilt hænges på
med forkølelse, undgå at andre rører hesten.
Kursus - Inger Recht
Dato ok – info om ridehuskort mv.

Gunnild

Skraldespande, hø mv.
Vi har ikke mulighed for at få skraldespande gratis mere, pris
undersøges og oplyses til dem det er aktuel for. Har man fået
skraldespande til hø, betaler man selv, når de går i stykker.

Gunnild

Eventuelt
Kontrakter for parter udarbejdes
Kasse til Mywallet bonner opsættes (kurser og ridehuskort)
Flytning af elevheste til stævner – fremover vagtplan

Landstævner – er arbejdsweekender for personale – vagtplan
24/7
Heste må ikke efterlades uden opsyn på strilepladser – skilt
opsættes.

Gunnild
Gunnild/
Marianne

Gunnild

Gunnild

Almindelig pli at give plads i vandspiltov, hvis man kun står og
strigler og der kommer en for at skylle ben. Ryttermøde.
Rytterfest – foreløbig dato 13.06.2015
Konfirmationskort. Retningslinjer for elevheste, skrives på

Mette /
Anette

opslaget, Sanne skal være orienteret.
Paller med hø i laden - Vi kan se det er en udfordring med hø
ovenpå skabe, hvis man ønsker plads på en palle, så henvender
man sig til Gunnild og får anvist en plads. Det vigtigste er at det
er rent og pænt. Pt. har vi plads nok. Info til opstalder.

Gunnild

Gunnild

Vådfoder må stå i sadelrum i forbindelse med hård frost. Plads
anvises af Gunnild.
Ejnar har sørget for mere strøm til os 
Punkter til kommende ryttermøde sættes op – mail til Mette

4.

Kommende
aktiviteter

Mette

Certificeringsudvalg - DRF 8 certificeringer er klar, Gunnild
undersøger og Sanne og Gunnild er tovholder for et udvalg der
skal udarbejde oplæg til bestyrelsen omkring rækkefølgen på
certificeringen og forberedelse og klargøring hertil.

Gunnild,
Sanne &
Marianne

Aktivitetskalender opdateres.

Mette

Stor årskalender opsættes på tavle – stævner, aktiviteter mv.
påføres.

Marianne

Undgå stævner i forbindelse med ferier, hvis muligt.
Springstævne ponyer
Stævner – ponyer & heste samme weekend - har søgt dette til
nogen af de kommende stævner.
5.

Info fra daglig
leder

Praktikant er startet den 10. februar (2 gange i ugen) – Gunnild
giver oplysning i stalden.
For at sikre optimal fodring af vores heste er vi løbende i dialog
med bl.a. fodermesteren hos Blue Hors, foderkonsulenten hos
Duvil og en dyrlæge. Vores nuværende foder analyseres og
Gunnild har fokus på udviklingen på markedet. Elisa skriver
opgave om foder og inddrages derfor også i drøftelser, så vi hele
tiden har fingeren på pulsen.

6.

Info fra
elevafdelingen

Fyldt på alle hold, få på venteliste. Efterspørgslen størst til
foråret. Sanne vurdere løbende antal hold. Antallet pr. hold er
passende. Betaling styrer Sanne 100%, super flot.

7.

Info fra
springafdelingen

Der kommer løbende nye rytter til, der er fortsat plads til flere.

Gunnild

Gunnild

8.

Ridebane

Afventer syn og skøn mand udpejes. Forslået person er afslået.
Der følges op løbende.

9.

Dato for næste
møde

17.03.2015 kl. 19 i rytterstuen – punkter mailes løbende og
dagsorden udsendes.

Mette

