Referat bestyrelsesmøde d. 1/7-2019 kl 19.00

Tilstede: GJ, MBJ, CU, IK, MS, JSL, Einar
Referent: JSL
1. Gennemgang og opfølgning på referat fra sidst


Staldmaskine – Einar og Niels skal forhandle om ny maskine på onsdag



Betaling elevundervisning:
o

Voltiundervisning: brug for hjælpere, som evt. betales. Svært for forældre at finde
det korrekte udstyr – Sanne spørges om løsning som f.eks. mærkning eller ligge
frem. JSL spørger.

o

Elevundervisning: flere spørger efter mobilepay. IK har undersøgt andet
betalingssystem og går videre med det.



Skridtmaskine: Evt. skal der sættes el på. Egentlig tilbud mangles og indhentes af JSL.



Arbejdsdag – kommer som senere punkt



Rengøring: er afklaret og fungerer lidt bedre. Einar arbejder med at skaffe dørlukker.



Nedvaskningsdag: Planlægges senere. Tilmelding nødvendig for at sikre vi er nok – ellers
må vi lave ny dag. Opslag laves af MS



Hø på folde: forsøgsordning kører sommeren over og evalueres til næste ryttermøde



Ekstern undervisning betaling og forsøgsordning med Dolleris: IK spørger til Dolleris. NB.
MBJ bliver tovholder for Daniel B. kurser.



Slik/sodavandsautomat: Junis far kigger på den



Foldordning eftermiddag: Der har været efterspørgsel på undtagelse for 2 timers reglen om
eftermiddagen, når hesten ikke er med i foldordningen. Bestyrelsen fastholder beslutningen
om 2 timers reglen er gældende.

2. Økonomi
Overrodnet er økonomien god med et fint overskud. Der mangler dog at blive betalt nogle
regninger. Opstaldning giver pt. overskud. Rullende udmugning og sortering af halm giver
besparelser.

Rep. af harven: Gunnild og Niels er ved at finde tilbud på ny harve. Vi regner med tilbagemelding i
uge 28. Gunnild spørger Niels om det kan lade sig gøre at fjerne tromlen indtil ny løsning

3. Planlægning af arbejdsdag

Vi laver opslag med tilmelding til arbejdsdag. MBJ laver opslag i ryttersnak.


Nedvask af stole og borde



Vask af glasparti



Ukrudt på udendørsbanen



Fjerne halm foran vinduerne



Spindelvæv i stalden



Vask af staldvinduer og døre



Oprydning i laden med gennemgang af hø

4. Ny fakturerings ansvarlig
Rikke og CU vil gerne oplære. IK vil gerne overtage opgaven.

5. Udvalg
Vi opdaterer udvalgene (JSL) og henvender os personligt til opstaldere, der ikke har meldt sig
endnu.

6. Evaluering hoppekåring
Stor ros til EOR fra DV. DV var gode samarbejde med. EOR fik 2 10-taller som max for
arrangementet.

7. Registrering/fejring af mestre
Hvem registrerer vindere af mesterskaber og indberette vinderne? Skal gerne fejres til næstes
ryttermøde. MBJ laver liste.

8. Punkter fra daglig leder


Flere boksvægge er slidte fordi stålrammerne har givet sig i samlingerne. Gunnild og JSL
laver overblik over slidtagen og får lavet aftale med firmaet, som har leveret boksene. Einar
laver tilbud på kanter til at understøtte væggene til boksene i midten.



Der ønskes løsning på væg til at køre op imod, når skovlen skal fyldes til møg-containeren.
Betonelementer skal 2-3 m bred og 1 m høj. IK indhenter tilbud.



Ridehusbundene skal nok snart have et lag på. Gunnild og JSL forsøger at lave aftale med
Claus igen.



Stalden er overbooket, og der er venteliste

9. Punkter fra elev/voltiafdelingen:
Intet nyt herfra

10.0 Punkter fra springafdelingen:
Intet nyt herfra

11.0 Eventuelt
Høretelefoner må anvendes til musik ved ridning, hvis man er alene på banen. Høretelefoner må
anvendes til skypeundervisning.
Parkering af skovtursryttere, som ikke er medlemmer. JSL laver seddel til at sætte i vinduet. MBJ
laver opslag på ryttersnak. Medlemmer må selvfølgelig gerne parkere.
Hvem svarer på mails. JSL svarer på mails undtagen ind- og udmeldninger indtil IK får lavet ny
mail-opsætning

Mulighed for indgå i Danmark redder liv sendes ud i ryttersnak af MBJ

Gunnild melder til Einar om mængde olie til bokse

FER betaler difference ved indkøb af minilæsser

Ormekur til katte. GJ spørger Anders ved hans næste besøg.

8. Næste møde
05.08.19 kl. 19.00

TILFØJELSER AD HOC BESTYRELSESDRØFTELSER
02.07.19 Ang. Foldordning
Atter drøftelse af foldordning pga. opstalders utilfredshed med beslutning på bestyrelsesmøde.
Beslutning om foldordning fastholdes på baggrund af:


2 timers foldordningen er vedtaget på ryttermøde, hvor det var stort ønske blandt
opstalderne, at man satte et max på 2 timer, så alle har mulighed for at få deres heste ud
om eftermiddagen



Flere opstaldere har været frustrerede over, at foldene er spærret om eftermiddagen af
heste, som går ude mere end 2 timer



Vi ønsker ikke større belastning på foldene end nuværende, da de allerede bærer præg af
at være hårdt belastede. Flere af foldene er tæt på at være jordfolde



Foldordningen opfylder kravene hertil. Ligeledes gør 2 timers reglen



Der må ikke laves betalingsordninger for foldordninger om eftermiddagen opstaldere
imellem



EOR er et stort fællesskab og en stor drift, som der skal tages hensyn til samtidigt med
mange specifikke ønsker og argumenter for de enkelte heste

Aktuelle opstalder meddeles ovenstående og bedes respektere dette – og tilbydes samtidig plads i
foldordning, som bør kunne opfylde majoriteten af opstalderes krav.

05.07.19 Ang. Håndtering af ”ikke-medlem” som hjælperytter til sygt EOR-medlem
Der er enighed om at der kan laves aftale om ordning ved kortere afgrænset periode kontra
halvårligt medlemskab til hjælperytter;

Hvis en opstaldet EOR rytter pga. sygdom i en kort afgrænset periode ikke kan ride sin hest, er det
muligt at få hjælp til ridning af et ikke-medlem i denne periode. Der må ikke på nogen måde være
økonomiske aftaler mellem pågældende EOr-rytter og ”hjælpe-rytteren”. Der betales 60,månedligt til EOR i perioden for rytteren uden medlemskab på mobilepay 91677.

