Referat bestyrelsesmøde d. 9/4-2018
Tilstede: Anne B, Lena C, Christa, Margrethe, Simone, Susanne , Gunnild og Mette B
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst
Økonomi og regnskab
Nedvaskning af stald
Lys tilbud

Skridtmaskine (bund)
Oprydningsweekend/arbejdsdage 2018
Stabilgrus
Fliser
Vand på folde
Vanding af hø i vandspiltove

Beslutning
Seneste møde var konstituerende
Vi har mange aktiviteter og regnskabet ser
fornuftigt ud.
Forhandling med Mathias Hylkjær mfl. Sidste år
kunne nedvaskning og oliering klares på en dag.
Lena C undersøger tilbud på udendørslys hos
Østergård.
Niels og Gunnild undersøger tilbud på lys i
stalden til smede.
Bunden er pt. brugbar, men skal forbedres/laves
i løbet af sommeren.
Liste laves over ting fx rengøring af dressurhegn,
køre ting på genbrug mv.
Til folde og SF sten. Tages op når folde, vand mv
er færdige.
Mette B. Pedersen har tilbudt at lægge sten.

Tages med Poda når hegn er slut.
Pt færre opstaldere som vander hø. Vandforbrug
er steget.
Mulighed for at opsamle regnvand til fx vanding
af haller.
Skraldespandsprocedurer
Halmsnor skal fremover samles i pose, så kværn
på skraldebil ikke ødelægges.
Lukketider og info angående
Opslag om regler/aftaler om lukketider og
aflåsning af lade/sadelrum
aflåsning – skal på hjemmeside, facebook og
opslagstavle.
Google Drive/ansvarlig for
Margrethe laver intro til google drive torsdag d.
arkivering af dokumenter
12/4 kl. 19.30-20.30.
Aktivitetskalender/aktivitetstimer Mette opdaterer aktivitetskalender, Margrethe
får drejebog til aktivitetstimer af Gitte.
Fakturering sponsorer
Susanne tager en snak med Lene G om
procedurer.
Opfølgning på planlagte
Udendørs vandspiltov: vandslanger og riste.
aktiviteter
Gitte og Lene har haft kontakt til TK.
Solarium – tilbud.
Stormkroge til stalddøre er undervejs.
Møde med FER – forslag til dato: d. 19/4 kl.
19.00.
Køkken – har høj prioritet.
Brandslanger til laden fravælges til fordel for
pulverslukkere. Beslutning taget i samråd med
FER og brandvæsen.
Ryttermøde d. 18/6 kl. 19.00. Opslag på
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Info daglig leder

Info elevafdelingen

Info fra springafdelingen
Eventuelt

Næste møde

facebook og opslagstavle.
Oversigt over stævner og øvrige aktiviteter årshjul.
Alle medvirker til, at der holdes positiv tone på
Ryttersnak mv.
Konfirmationskort med billede.
Pt. 3 tomme bokse. Opslag er lavet på facebook.
Mulighed for at opstaldere kan købe hel
wrapballe – pt ikke muligt.
Michelle er tilbage i stalden, så pt er Caroline og
Michelle i stalden. Michelle er færdiguddannet
til august.
Vi mangler en kant til at køre op imod på
møddingen.
Internationalt børnehold fredag har udviklet sig
til endnu et internationalt hold for voksne kl.
20.30-21.15 mandag aften. Børnehold flyttes på
sigt til tirsdag.
Ny sadel er fundet til Zindy hos Helles Rideudstyr
– sponsoreret af forældre.
Prins hoster mindre, men Janus og Grace er
desværre begyndt at hoste – der er ingen snot.
Flere elevheste er sat op i foder, da de har tabt
sig – måske pga vejrskift/kulde.
Intet nyt.
Info primært via mail.
Deltagere til repræsentantskabsmøde d. 21/4 i
Kolding. Simone/Susanne tjekker om de kan.
Mandag d. 14/5 kl. 19.30.
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