Referat for bestyrelsesmødet den 30. oktober 2019.
Deltagere: Herdis, Bitten, Linda, Jon, Tia, Birgitte, Hanne og beridereleverne.

1. Godkendelse af referat. Referatet fra sidste møde er godkendt.
2. Fordeling af Lises opgaver. Lise har desværre siden sidste bestyrelsesmøde valgt at udtræde
af bestyrelsen. Lises opgaver er fordelt på følgende måde:
Sekretær: Bitten
Hjemmeside, herunder PR: Linda og Birgitte er back up.
Cafeteria: Birgitte sørger for bemanding i forbindelse med dressurstævnet til november. Der
skal arbejdes på at få andre end bestyrelsesmedlemmer til at arrangere sig i
cafeteriaudvalget.
Instagram og facebook: Louise.
3. Siden sidst fra ledelse og administration v/Tia og Jon. Gry er blevet genansat, fordi der er
kommet mange nye opstaldere, hvorfor der er et behov. Michelles Onkel vil gerne have et
fleksjob hos os, som alt-muligt-mand. Kommunen skal godkende dette først.
Tine er blevet ansat til 30 timer i måneden. Hun skal hjælpe til i morgenstalden nogle dage
om ugen. Herudover hjælper Linda, Bitten, Tia og Jon til med at tage weekendvagter hver 3.
uge indtil der kommer en ny beriderelev.
Der kommer yderligere 2 ponyer samt 2 heste i privatstalden.
Der arbejdes på at finde en ny beriderelev – så de igen er 3.
Kommunen går inden for ca. 5 uger i gang med det godkendte arbejde (tagrender inde i
gården, murværket bliver lavet ved udeboksene m.m.)
Renovering af kontor, handicaptoilet m.m. vil også blive sat i gang. Vi laver noget af arbejdet
selv.
Der er indhentet tilbud på nye bunde. Fået 50.000 kr. og kommunen er ansøgt om resten.
Der er blevet arbejdet meget hårdt på den nye hjemmeside samt det nye
administrationssystem. Hjemmesiden skulle gerne være oppe at køre fra den 1. oktober
2019.
4. Meddelelser fra formanden. Lånene er blevet omlagt, og der er tegnet bestyrelsesforsikring.
Til næste møde kigger Bitten på om vedtægterne er som de skal være eller om der er noget
der skal ændres.
5. Prioriteringen (skal den opdateres?). Prioriteringen er fortsat den samme.
1. Certificering
2. Ridehusbunde jf. ovenfor.
3. Mødding. Skal overdækkes. Traktoren kan stort set ikke køre i
jorden/mudderet. Det undersøges, hvad der kan afhjælpe dette
problem.
4. Lys i den nye ridehal. Bitten mener, at hun nogle ”spot” liggende
derhjemme, der måske kan anvendes. Undersøger dette.
6. Certificeringen.

Der skal afholdes sikkerhedskursus søndag den 17. november 2019.
Førstehjælpskursus. Louise oplyste, at AMU skal have 25.000 kr. herfor. Louise havde også
fået oplyst, at Brandvæsnet afholder disse kursuser gratis. Det undersøges om det kan fås
billigere. Bitten undersøger med brandvæsnet. Herdis vil få et tilbud fra Teknisk skole i
Fredericia.
Linda og Bitten sætter sig sammen i efterårsferien og får overblik over, hvor langt vi er.
7. Meddelelser fra udvalgs poster:
a. Stævneudvalg v/Herdis: Der er fundet sponsorer til vores C-stævnet til november:
Nathalie Horsecare – de vil gerne sponsorer 1 gang om året.
Tika Rideudstyr – de vil også gerne sponsorer 1 gang om året.
Nørrelund Rideudstyr.
Der arbejdes også på andre.
Der skal være stævneoplæring en uge før stævnet, hvor der også skal være en
arbejdsdag/-weekend.
Der skal fremadrettet arbejdes på en opdeling af opgaverne i stævneudvalget,
herunder få cafeteriaet til være en del af stævneudvalget. Der skal også arbejdes på
at få medlemmer til at arrangere sig i stævneudvalget/cafeteriaet.
b. Aktivitets- og elevskoleudvalget: Der er 23 elevheste/-ponyer, da der alene er plads
til 17 heste i elevstalden, står resten over i privatstalden. Hestene skal klargøres over
i elevstalden.
Vi mangler en 2’er lånepony – gerne en med samme højde som Twillight.
Michelles veninde Lone + veninde kommer og er dommer samt skriver til vores
elevstævne. Stine kommer også og dømmer.
Vi tjente 3.600 kr. i forbindelse med Vild med 90’erne. Vi vil gerne deltage igen næste
år.
c. Cafeteriaudvalget. Vil Albani gerne give igen? Linda undersøger.
d. Sponsorudvalget: Der er flere, der er interesseret i at få et skilt. Sponsoraftalen skal
ændres/rettes til. Der er fundet en skiltemager – Dansk Skilte Center. Fremadrettet
sørger vi for at skiltene bliver lavet. Det undersøges, hvad skiltemageren skal bruge
for at lave skiltene.
e. Økonomi: positivt med nye opstaldere. Der er alene hestebokse tilbage. Det nye
administrationssystem vil gøre det nemmere fremadrettet, bl.a. i relation til
budgetter, opkrævning.
8. Speciel Olympics: Det er folk med forskellige handicaps. De har brug for en trækker.
Snakkede om, at dette kunne være parten, ligesom parten kan klargøre hestene. Vi snakkede
om, at de parter, der hjælper til, kan få en belønning i form af en fælles biograftur/
hyggeaften med overnatning eller lignende.
Det foregår på den måde, at programmerne vil blive læst op og vi skal tildele hver ryttere 2
heste/ponyer, som de skal have lov til at prøve inden de bestemmer sig for, hvilken en, de
vil ride på. Vi kan sætte en vægtgrænse for rytterne. Det tager en dag. Inden stævnet får vi
et skema over de tilmeldte ryttere.
Vi prøver det. Herdis sørger for at tage kontakt til Karin, som er kontaktperson.

9. Administrationssystemet er gennemgået.
10. Overdækning af mødding. Se ovenfor.
11. Eventuelt. Vi snakkede om klubjakker/-trøjer. Herdis undersøger dette inkl. pris.
Vi skal have en distriktsrepræsentant –Herdis. Der er møde i distriktet mandag den
7.oktober 2019, hvor enten Herdis eller Michelle deltager.
Hullerne i vejen – Birgitte undersøger i relation til udbedring af disse.

