Referat bestyrelsesmøde
9. januar 2018 kl. 18
Deltagere: Jeanne, Lene, Christina, Mette, Britt og Pia (ref.)
Generalforsamling
•
•
•
•
•
•
•
•

Dato ændres til 22. april kl. 19.30.
Indkaldelsen inkl. dagsorden skal ud 14 dage forinden. Der sendes i denne uge en kort info ud
om datoen for generalforsamlingen.
Pia laver udkast til beretningen til læsning forud for næste bestyrelsesmøde.
Lene ønsker ikke genvalg. Øvrige genopstiller, og alle er på genvalg undtagen Christina.
Vedtægtsændringen, hvis den godkendes, skal efterfølgende sendes til Dansk Rideforbund.
Pia beskriver rabatordning for bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde.
Christina tjekker op på, om Camilla Fjeldsøe fortsætter som rideklubbens ene repræsentant til
DSIHR. Jeanne er klubbens anden repræsentant.
Bestyrelsen skal jf. vedtægterne godkende årsregnskab 2017 senest den 22. februar 2018.

Personale
•
•
•

Christina udarbejder en liste med den daglige lederes absolutte kerneopgaver.
Pia udarbejder liste over typer af beslutninger, som altid skal vendes med og træffes af
bestyrelsen.
Den daglige leders ansættelsesforhold drøftedes, og der blev truffet beslutning om mindre
justeringer, som skal drøftes med hende.

Oprydning og pærer
•

Pensionærerne skal igen mindes om, at man skal rydde op og opsamle pærer. I nyhedsbrevet
skal forklares om grunden til, at man skal samle pærer.

Undervisning
•

•

•

Der er kraftig overbelægning i ridehuset, og man private undervisningstimer. Lene foreslog, at
man betaler 25 kr. pr. time til HØRS for en undervisningstime. Pia foreslog at lave restriktioner
for antal ridetimer pr. uge i ridehus, den enkelte pensionær kan have efter kl. 16.00 i
hverdagene. Vi besluttede p.t. ikke at implementere nogen af delene, men smertegrænsen er
ved at være nået.
To undervisere: Den ene rytter (den senest tilmeldte underviser/rytter) skal have headset på,
og underviseren for rytter nr. 2 skal stå i hjørnet. Der skal hænges et skilt om det i ridehuset.
Pia skriver udkast og sender til bestyrelsens kommentar.
Der må ikke longeres, når der er undervisning. Det gælder også selvom longeringen er en del af
undervisningen. Hvis en anden rytter rider undervisning, må rytter 2, hvor longering indgår i
undervisningen, ikke longere.
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Aktiviteter 2018
•

Charlotte uploader aktivitetskalenderen til hjemmesiden.

Klokker på staldgangen
•

Vi drøftede problematikken med klokker på staldgangen, men fandt ikke en løsning. Britt og
Jeanne summer videre sammen med personalet om mulige løsninger.

Økonomi
•

Hele lokaletilskuddet fra kommunen er kommet ind.

Rideskolen
•
•
•
•
•
•
•

Mingla og Curt er solgt.
Der skal skilt op om, at Tarzan ikke må få godbidder. Christina har bedt Charlotte om det.
Tarzan er stadig ikke rask.
Tarzan og Chevi skal bytte boks.
Simba er p.t. også skadet.
Perle holder ikke som skolehest i længden. Der arbejdes på en løsning.
Chevi overvejer vi også. Vi forsøger at sætte den på fold med Caprice.
Vi har besluttet, at vi grundlæggende vil af med langtidssyge heste tidligere. Hellere sælge dem
til lavere pris end at have de høje dyrlægeregninger. Bestyrelsen træffer beslutninger herom
sammen med Charlotte og Lone.

Vedligehold
•

Der må forventes nogle større vedligeholdelsesudgifter i 2018:
- Nederste plader i ridehuset er rådnede, fordi de står i vådt sand. Jeanne finder ud af, hvad
det koster at udskifte dem, og hvornår det skal gøres. Vi skal huske at søge
lokaletilskuddet fra kommunen til formålet (max. 40.000 kr.).
- Pærerne i kronerne er defekte. Vi besluttede, at vi skifter dem alle, når den første går helt
ud.
- Det hvide hegn skal behandles og males til sommer i 2-3 arbejdsgange. Arbejdsdagen skal
bruges til det.
- Britt og Per sørger for indkøb og opsætning af nye pæle.
- Jeanne er gået i tankeboks omkring, hvordan jordfoldene kan gøres bedre.
- Jeanne begynder at se på, hvad der skal gøres i gammel stald i forhold til ny hestelov i
2020.

Næste møder
•
•
•
•

ons 21/2 kl. 18.00 (inkl. pizza e.l. – Christina )
mødes 18.30 før generalforsamlingen den 22/3
ons 11/4 kl. 18.00
Julefrokost: evt. den 12/1 kl. 20 for bestyrelse og personale
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