Referat af bestyrelsesmøde d. 7/12-2017
Tilstede: Anne Q, Ellen, Annette, Anne B, Gitte A, Lena C, Gunnild og Mette B
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst

Økonomi og regnskab

Info fra bestyrelsen
- henvendelser fra
opstaldere

Beslutning
Stilling i stalden er slået op – og vi har fået
mange henvendelser. To tages til samtale
d. 8/12. Sara er ansat som afløser for
Michelle, mens hun er på skole.
Ormeprøver vil fremadrettet blive taget 1
gang om året jf. dyrlægens anbefaling – ret
formulering i opstaldningskontrakt. Anne
Q finder i dropbox.
Ønske om indkøb af pølsevarmer til
landsstævne.
Alt ser fint ud ellers.
Fuld stald samt bokse i laden bruges ved
overlap.
EOR har fået positiv tilsag fra
”Fritidskulturelle Pulje 2018” om tilskud til
tribune. Der udarbejdes tegninger og
indhentes tilbud.

Ansvarlig
Gunnild

Anne Q
Lena C

Henvendelser omkring longering på
udendørsbanen: Man må altid lade en hest
løbe et par omgange, hvis det er pga. fx
gjordkrampe – dette betragtes ikke som
longering, det er et hensyn til hesten og
sikkerhed for rytteren.
Forsøget med udmugning er for at forsøge
at komme ned på 2-3 tømninger pr måned.
Info er givet på ryttermøde. Vi har pt.
udfordringer med at komme af med vores
mødding. Det er vigtigt at sortering af
boksen er grundig og at der rystes
ordentligt op/tages ind fra siderne.
Info angående hold onsdag er givet på
ryttermøde.
Skype undervisning er kun i ydertider – og
der skal informeres i god tid.
Der skal laves lys på udendørsbanen, hegn,
dommertårn på langside, skridtmaskine
(bund), vandspiltove (bund) hurtigst
muligt.

-

møde med FER

Vi har fået 50.000 kr. til tribune.

Tovholdere på projekter
ønskes

Der er søgt byggetilladelse til dommertårn
og søges desuden til udvidelse af køkken.
-

Generalforsamling

Info fra Gunnild
- Hegn
- LED lys
- Ormeprøver
- Vognmand/mødding

Info fra Sanne/elev/volti

Info fra Tommy/spring

Eventuelt

Næste møde

Forslag til dato for gf: d. 22/3-2018.
Marianne og Berit udtræder af FER.
PODA i Oksbøl skal komme med tilbud.
Vi har fået et godt tilbud, som igangsættes.
Fremadrettet kun 1 gang om året.
Vi må ikke køre op imod containere, når
mødding samles op. Anden løsning skal
findes.
Ny elevhest, Janus, er indkøbt til
rideskolen. Er i behandling for muk.
Det vigtigt at der altid er to, når
elevhestene tages ind.
Elevhestene får ordnet tænder mv. d. 8/12
af Ansager.
Oda går på pension omkring jul.
Ønske om at rykke tider en smule. Kan
rykkes et kvarter frem torsdag.
Ros for indkøb af nye cavalettis mv.
Info-folder: Anne og Ellen har lavet en fin
infofolder – skal ind på hjemmesiden. Evt.
sendes automatisk til nye medlemmer.
Sponsorstævne: Alle starter er tastet –
Ellen har lavet oversigt. Susanne laver
program.
10-turskort: Der trækkes et månedskort og
sendes en mail til os, hvorefter der laves
sedler, som samles på tavlen ved Gunnild.
Møddingspladsen: Mange tømmer bare
trillebøren på fliserne eller lader
trillebøren stå med fyld i. Opslag til dørene
laves.
Staldvagter landsstævne: Kun to pers.
Næste møde: d. 25/1 kl. 19.30.

Gunnild

Gitte
Gunnild

Referent: Mette Brandenborg Jensen

