Referat af ryttermøde d. 29/2-2016
Velkomst ved Gunnild
-

-

-

-

Husk at aflevere staldkontrakt – vi mangler stadig 26 stk. Gunnild laver liste med boksnumre på
dem, der mangler at aflevere.
Alle opstaldede heste skal udtages af konsum.
Debat om opbevaring af hestepas. Evt jagtskab med rum eller værdiskabe til hvert staldskab (Bilka).
Husk generalforsamling med spisning inden – tilmelding senest d. 7/3.
Husk at dreje væk fra kode på nøglebokse.
Husk at slukke lys i stalden, udenfor laden og i alle haller - og lukke porte til haller, så ræven ikke
kommer på besøg.
Undgå at overfylde baljer i hallerne – de tømmes ved håndkraft.
Elisa forlader os sidst i marts – vi mangler derfor en ny katteansvarlig. Lena C køber foder og
kattegrus.
Foldordning – når der kommer nye heste skrives dette på tavlen. Der er naturligvis ekstra
overvågning på i den forbindelse.
Snak om foder, hvor vi har fået foretaget sammenligning af Duvil og Equifirst – der er dog ikke den
store forskel, men en del færre vitaminer i Equifirst. Gunnild har haft møde med anden
foderkonsulent, vi får lavet en sammenligning på dette foder også og der arbejdes hele tiden på, at
vi har det optimale foderløsning.
Debat om hvorvidt hestene skal trækkes ind i bokse eller ej. Det er vigtigt at opstaldere selv følger
samme procedure som personale.
Debat om nedvask af stald, hvordan og hvornår gør vi det? Skal vi hjælpes ad med et par mænd
udefra – eller skal vi leje bokse og i fællesskab betale for folk til at vaske ned? Vi gør det i
fællesskab og Gunnild kommer med et oplæg. Der lejes to mænd med maksiner. Skal gerne være
en fredag og lørdag. Lift så spindelvæv kan fejes ned skal også med i planen.
Udendørsbanen er nu toptunet og fungerer super godt. Projektet med at etablere ekstra P-plads
kører og vi er godt i gang med skridtmøllen.
Vi er ved at indhente priser på fint dressurhegn til udendørsbanen. Vi ser også på hegn til
springbane – Tommy kommer med på råd. Ønske om lukning ud til vejen af sikkerhedsmæssige
årsager.
Vi er ved at se på et nyt komfur til køkkenet.
Nyt spejl i Nordea hallen – desværre et der lidt sløring i yderste venstre sektion. Vi har meddelt det
til Rationel.
Husk at man ikke må longere på udendørsbanen, da underlaget tager skade.
Kommentar fra opstaldere: Dejligt med info tavle ved indgangsdøren. Ønske om solarium til stalden
– evt som noget vi samler ind til gennem aktiviteter.
Skridtmaskinen er til fri afbenyttelse for opstaldere, men med mulighed for tilkøb af at personalet
lukker hestene i maskinen. Der kommer en oversigt, - personalet har første adgang i arbejdstiden.
Alle ændringer skal gå igennem Gunnild.
Notat om ekstern undervisning deles ud. Debat om hvornår noget er fast undervisning eller kursus
– alle betaler fremover leje af hallerne ved kursus, så der er ens rettelinjer for alle. Al afregning af
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kurser, aktiviteter mm skal køre igennem klubben, da vi ikke kan få aktivitetstimer ellers. Alle kurser
skal koordineres gennem bestyrelsen (Mette B). Det vedtages på ryttermødet.
Debat om mulighed for Skype undervisning – afregning skal ske over klubben. Hvis dette ønskes kan
man komme til bestyrelsen og få tildelt en tid. Tider vil være i yder tider, da hallerne skal være fri.
Husk betaling via FI-kort nummer.
Husk at give besked om aktiviteter i rytterstuerne, så vi kan få timer for det.
Opvaskemaskinen skal kun bruges ved arrangementer – ellers opvask i hånden.
Ønske om større køkken – Goller har søgt fonde. Desuden SKAL der være kasseapparat. Krav til
køkken mv. undersøges, så vi opfylder alle krav – inkl. byggetilladelse hertil.
Ønske om at man ikke vipper med slikmaskinen – det koster lang tid hver gang den skal
geninstalleres. Der vil blive mulighed for at købe vaske poletter, cacao- og kaffe breve via maskinen.
Ønske fra personale om at opstaldere stiller spørgsmål i stedet for bare at skrive mail’s til
bestyrelsen. Husk den gode tone ;)
Ønske om at der tages ekstra hensyn til lidt sensible heste, når der fx håndteres
plastik/presseninger.
Husk at tjekke at døre til stalden er rigtig lukkede om aftenen.
Undgå at slukke for hegnet på kontakterne.
Ønske om lås til værksted.
Der arbejdes på at opsætte videoovervågning flere steder på området.
Facebook begivenheder annonceres i god tid – og vigtigt at man deler det, så begivenhederne
eksponeres.
Susanne og Lene Goller er i gang med en papir brochure med info til sponsorer. Samme skabelon
kan bruges til fx nye opstaldere med vigtig info.
Vi byder hvert år ind på et antal stævner, hvor vi forsøger at tilgodese alle. Stævner på
udendørsbanen tæller ikke. Vi får ca. 12 - 18.000 kr. i aktivitetstimer pr. stævne. Vi er ikke selv
ansvarlige for hvilke stævner vi ender op med at få tildelt.
En af maskinerne i laden skal snart skiftes.
Ønske om alternativ til nuværende krybber.
Reklame for vores aftale med Bergers, hvor man kan skrive sig på via tavlen.
Stor ros fra kursusryttere fra weekendens kursus ved Vibsen – super flot og velholdt sted med
fantastisk personale.
Idé med tagrende fra dommertårn til sekretariat.
Stor tak til Hanne som giver hjælpergaver igen ved næste stævne – alle der hjælper min 3 timer kan
smide en seddel i postkassen.

