Bestyrelsesmøde onsdag 10/03-2021
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Deltagere

Tirsdag den 09. marts 2021
Onsdag den 10. februar 2021, kl. 18.30
Online
Bolette Frandsen, formand
Belinda Kramer, næstformand
Evald Nielsen, kasserer
Dennis C. Lorenzen
Ronnie Pedersen
Edit Lund
Stævneudvalg - Vicky
Anette Bürgel
Karin Christensen
Juniorudvalg – Christina + Aya

Afbud

Jette Nissen (1. Suppleant)
Finn Märcher (2. Suppeleant)

Dagsorden
1.

Orientering fra formanden
- Der er startet udendørs undervisning op igen
af de forskellige hold.
- DRF skal bruge legitimation af
bestyrelsesmedlemmer, kopi af kørekort +
sygesikring.
- Handicap er startet op igen.
- Første formand med 4 heste i 2 bokse.
- Møde i styregruppen for RBJ 2021.
- Der skal laves lister med springhold til Nana.
- Anette og Bolette var med til et infomøde på
søgning af LAG midler, det er fornuftigt bygget
op, og kræver man lige holder hovedet koldt.
Der kan søges lysplader + de sidste LED lys i
den store hal.
- Generalforsamling d. 17.03.2021 bliver
udskudt til d. 28.04.2021, hvor det forsøges,
afholdt indendørs, ellers online. Der laves et
skriv på HP + FB.

2.

3.

4.

5.

Orientering fra kasserer
- Vores ene pony er sendt retur, og der
kommer en anden ned efter at være blevet
tilredet lidt.
- Lys og el er afsluttet fra Bonnichsen.
- En hest er blevet afhentet.
- Økonomien ser fin ud situationen taget i
betragtning.
Orientering fra daglig leder
- Der er stadig huller på handicap holdene, men
set ud fra man først er i gang med 2. uge, så
kører det rigtig fint. Arbejder på at få det
rigtige antal personer hen med som hjælpere.
- Der er kig på nogle heste, men der er vi i gang
så vi kan få flere gode heste ind.
- Der har været 7 enetimer, men handicap har
også fyldt en del.
- Der er kommet klage om en af hestene, som
er hård ved de andre ude på foldene.
- Der ser rigtig flot ud på de forskellige
luftefolde for privatheste.
Orientering fra Juniorudvalget
- Betina Poulsen har ca. 50 rosetter, som TRK
må bruge til et ministævne.
- De vil gerne afholde et kæphestestævne til
RBJ eller måske til et ministævne
- Generelt måske afholde lidt kæphestestævner
også.
- Ridelejr, hvornår kommer den, skal der
tilbydes rideundervisning med Nana, lægge
den anderledes efter hvornår Henriette
lægger sin ridelejr.
- Ministævne skal afholdes inden ridelejr
- Der skal følges op på om der er jakker til alle i
Juniorudvalget
Orientering fra Stævneudvalget
- Har lige afholdt fastelavnsridt, hvilket var gået
godt.
- Snakker om man skal ændre prisen til 100 125kr.

Måske man skal benytte sig af at booste
opslag inde på Facebook.
- Der er stadig lidt rosetter tilbage, så der
overvejes om der skal laves et nyt ridt for at
tømme ud i disse.
- Der var ca. 85 deltagere.
- Måske skal vi sætte gang i en TRK
Stævneudvalgsgruppe inde på Facebook
- Evt. arrangere et distanceridt sidst i april.
- Der skal laves en matrix i Excel, hvor man
prøver at tage højde for alle de opgaver der er
ved arrangering af de forskellige stævner.
- Der mangler nye friske ansigter, så hvis vi
kender nogle interesserede, må vi gerne
melde dem til.
RBJ 2021
- Der har været et online møde i styregruppen,
hvor man drøftede hvad der var lavet eller
klart.
- Afgørelsen bliver truffet i april/maj.
- Der skal ikke bestilles mad endnu, da man ikke
ved hvad man må eller ikke må endnu.
- Sponsorerne står lidt i stampe, da man ikke
kan melde klart ud endnu, med hvor mange
publikum der må komme og hvor mange der
kommer og ser på deres stande.
- Der skal arbejdes på at finde nogle til at styre
hjemmesiden og Facebook.
- Vi forsøger at begrænse udgifter til Britt.
Fodervagt
- Der er meget forskel på hvor meget wrap der
bliver delt ud til hestene.
- Der er kommet en henvendelse omkring hø,
hvor der ikke er samme mængde om
sommeren.
- Hvis man ønsker at gå over fra hø til piller, kan
man skifte over til piller efter staldvask eller
betale for at skifte tilbage til piller.
- Der skal gøres mere ud af at gennemgå vores
papirer til nye opstaldere, så man sikrer at de
får alt med.
-

6.

7.

Der skal laves et punkt til generalforsamlingen
med prisstigninger.
o Ekstra rengøring
o Foderpriser
Covid-19 test af ansatte
- Bolette laver et skriv til Anette omkring Covid19 test af medarbejdere.
- Tandlægen har været ude at ordne tænder på
nogle rideskoleheste, og ville gerne komme
forbi en lørdag og fortælle om hvordan det er
at være dyrlæge.
- Sommerferie fra fredag uge 25-28.
- Staldvask skal arrangeres inden vi går på
sommerferie.
- Kan der lukkes lidt af til foder i den lille stald,
når det står udendørs eller i sikkerhed for vejr
og vind. Fodervognen er lukket af med tungt
låg.
- Der skal ryddes op i jernresterne/affaldet vi
har stående, dette sælges og afhentes.
- Booking system til alle enetimer + mor/barn.
- Vi har 4 heste i den lille stald + 2 i den store
stald, det giver nogle logistikproblemer, da
det ikke fungerer optimalt mht. handicap. Det
samme gælder når vi snakker fold og stald de
står i.
Onsdag d. 7. april kl. 18:30 online
-

8.

10. Eventuelt

11. Næste møde

