Referat bestyrelsesmøde 9. maj 2017
Deltagere: Jeanne, Lene, Christina, Mette, Charlotte, Pia (ref.) samt Eva fra den
DSHRI i første del af mødet
Boligen i beriderlejligheden
Jeanne og Christina har som aftalt på sidste møde haft en samtale med lejeren om boligen i
beriderlejligheden på rideskolen. Der er stillet en række krav til vedligeholdelse af lejligheden, jf. den
udarbejdede liste.
Eva fra DSHRI’s bestyrelse deltog i starten af mødet for at orientere om DSHRI’s opfordring til at få
styr på skimmelsvampsproblematikken og oprydningen af lejligheden på rideskolen. Vi orienterede
om, at arbejdet allerede er i gang. Eva bekræftede, at DSHRI betaler for istandsættelsen af lejligheden.
Forsikringer
Det skal undersøges, om der skal tegnes en bestyrelsesforsikring – men vi mener at være dækket af
Dansk Rideforbund. Lene undersøger sagen og sender formuleringen i den forsikring, vi har via DRF,
til Evas juridiske vurdering.
Lovpligtigt årligt dyrlægetjek af stalden
IkeyVet har foretaget det lovpligtige tjek tidligere, og Charlotte tager fat på dem mht. at få en fast aftale
samt dokumentation. Charlotte tager også pristjek andre steder.
Foldene
Charlotte tjekker op på, at foldene overholder reglerne i forhold til antal heste og størrelse. Gøres i
løbet af maj/juni.
Maskiner
Personalet har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for maskinerne, som skal overholdes via Charlottes
opfølgning.
Charlotte arbejder fortsat på en byttehandel af maskiner til multifunktionel traktor. Desuden har vi
brug for en ny græsslåmaskine.
Investering i maskiner vil komme til at påvirke regnskabet i 2017. Dette drøftes nærmere, når vi har
priser overblik over investeringens størrelse.
Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Køkkenet
Skal låses om aftenen. Alle, der har en nøgle, har ansvar for at sikre, at der er låst. Charlotte orienterer
alle.
Nyt springhold
Forslag om springhold for HØRS: God ide for privatryttere. For skolehestene gælder, at de ikke kan
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klare at springe mere, end de allerede gør, og de kan ikke blive kørt ud til springstævner af hensyn til
forsikring o.l. Charlotte taler med initiativtageren, Peter.
Stævner
Det nye stævnesystem tager vi første i brug senere i år. Pia holder kontakt med Lone.
Springundervisning
Forslag om at lade Peter undervise Lone i at undervise i spring. Aftales med Lone.
Åbent hus
Holdes sammen med sløjfedressur den 20. august. Hesteskokast og ponytræk samt rundvisning. Skal
være et hovedpunkt på næste bestyrelsesmøde.
Vander til ridehuset
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.
Regnskaber for stævnet og ridelejr
Er endnu ikke klar – tager lang tid at lave regnskaberne pga. at poster ryger ind på forskellige konti,
herunder er der ikke helt logik i den måde DRF sender penge på.
Kvartalsregnskaber
Charlotte er i gang med at se på, hvordan kvartalsregnskaber kan opgøres. Pia og Charlotte holder
møde om det.
Sommerferie
Personaleplanlægningen er på plads, og bestyrelsen er ved at planlægge.
Skoleheste på sommerfold
Det bliver forhåbentlig i uge 29; Charlotte forsøger igen at få svar fra Folehavegaard.
Bokse
Vi skal stadig holde øje med tilbud på neutral træolie.
Ledige bokse
Alt er udlejet p.t.
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