Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 28.07.2020
Sted: hos Susanne Klingenbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Susanne, Asbjørn, Pernille og Lena
1. Introduktion af nyt medlem
Pernille Rubin de Linde som er 1. suppleant til bestyrelsen, er kaldt ind da Anette er trådt ud af bestyrelsen.
Meget kort introduktion, da alle mere eller mindre kender hinanden.
2. Valg af sekretær
Lena.
3. Godkendelse af referat fra sidst
Referat godkendt.
4. Opfølgning på beslutninger
Tillægskontrakten med Lotte & Per er skrevet under.
Ellers er der ikke rigtig sket noget siden sidst, da det har været sommerferie.
Det skal meddeles til opstalderne, at man nu igen må stå på staldgangen og sadle op, men at man selvfølgelig
stadig skal holde afstand og tage hensyn.
5. Meddelelse fra formanden
Det er lykkes at finde en til at tage lidt dressur undervisning, og Laila starter op tirsdag i næste uge.
Bestyrelsen kikker på personale situationen og hvilke opgaver vi ønsker løst af personalet.
Vi takker Anette for indsatsen og er glade for at hun vil hjælpe med de opgaver som hun har været en stor del
af.
6. Meddelelse fra kassereren
Der var ikke rigtig nogen økonomisk info, da bogholderen holder ferie.
Dog nævnes det, at man forventer et træls resultat pga. mange ledig bokse og manglende indtjening fra
handicap.
Der er p.t. ledige bokse, men vi håber der kommer nogle tilbage fra sommerophold.
7. Rideskole start
Starter op i uge 32 (næste uge).
Der trænger til at blive ryddet op og gjort lidt rent inden der møder elever ind på mandag. Søndag kl. 10.00
tager Susanne, Pernille og Lena ned og ordner det.
Susanne kontakter Karina Skovbo vedr. hovsmed til elevhestene, så vi er sikker på at de er klar til opstart på
mandag.
Asbjørn vil tjekke folden hvor elevhestene går, og der er noget der skal repareres og om man kan lave det så de
små ponyer ikke løber ud.
Pernille vil tage kontakt til dem hvor Niam er på sommerferie, og høre om de vil beholde ham eller om han
kommer tilbage til rideskolen.
8. Handicap
Starter op fredag i uge 32.
De har ikke helt styr på alle regler og retningslinjer endnu.
På mandag afholder Susanne og Søren Marlene L. Overgaard som ønskes genansat til at lede
handicapafdelingen.
Onsdag kl. 9 holder Jette & Malene møde i handicap afdelingen, hvor alle hjælperne mm. skal introduceres til de
nye satser og opstart skal planlægges.
Søren har fra jobcenteret fået oplyste skal Jayden stopper.
9. Distriktsstævne 2020

Afholdes over 2 weekender, den første weekend i september er det spring og den anden weekend i september
er det dressur.
Der bliver 2 dressurbaner og 1 springbane på Per´s fiberbane med opvarmning i Per´s hal.
Kirsten har lavet et forslag til propositioner som Susanne og Søren kikker på og får godkendt hos
distriktsbestyrelsen. Det skal gerne gøres snarest muligt, så vi kan få åbnet for tilmelding.
Pernille have været i kontakt med hendes nabo Mads. Han har et sted hvor man kan overnatte, som vi kan
henvise til. Det har ikke været muligt at se det indefra endnu, men der er luret gennem vinduerne
og det ser
fint ud, og det skulle være ny istandsat.
Der er vist både 2 og 4 sengs værelser som alle har bad og toilet.
Mads ville finde en god pris, men denne afventes endnu.
Pernille vil gerne tage sig af ukrudt, og rengøring af sammentælling og dommertårne.
Der skal max. bruges 3 dommertårne.
Asbjørn og Søren tager sig af det vedr. spring og får kontakt med Tina Stampe, hvis hun skal hjælpe med
oprydning og evt. sætte noget til salg.
Der blev snakket om, hvor vi skal have officials henne, om det skal være i rytterstuen, i sammentællingen eller i
skylineren, det tages der stilling til senere.
Parkeringsforhold blev diskuteret, og bliver nok på de nederste folde, hvor der skal tages lidt hegn op inden.
Asbjørn har fået et tilbud fra Godik vedr. leje af toiletvogn og skyliner, det skal han ringe og bestille.
Redningsvejen, skal den være bemandet?? Det skal vi have undersøgt nærmere.
Kunne evt. være en opgave for eleverne i rideklubben??
Hvad kan vi ellers bede eleverne lave/gøre?? Give besked til Anja og Malene hvad de skal få eleverne til. Det kan
evt. være ”lorte-samler”
Skal vi have nogle blomster/anden pynt eller udsmykning?? Jesperhus eller Kridtvejs Planter har tidl.
sponsoreret/udlånt noget.
Majbritt står for alt vedr. mad/cafeteria, der bliver opstillet telt, men der er ikke spisning i telt. Der kommer evt.
pavillon hvor man kan sidde og spise ved bord/bænke.
Der skal skaffes plexiglas til dommerhusene, så der kan komme plade op mellem dommer og speaker.
Asbjørn står for banerne og hvad det indebærer.
10. Evt.
Rita´s håndvask er utæt, Søren vil gå op og kikke på det og evt. rekvirere en blikkenslager eller hvad der skal til.
Slikautomaten i rytterstuen virker ikke, den skriver noget med at den mangler byttepenge. Susanne og Lena
kikker på det når de mødes søndag, Susanne tager byttepenge med.
Der kom et ønske om en lampe udenfor ved elevstalden, så der er lidt lys når de cyklende elever kommer. Det
er ikke nemt at se noget når vi kommer lidt længere hen på efteråret.
Der blev også snakket om noget med en sensor i samme ombæring.
Generelle regler for kørsel med minilæsser og traktorer er at man enten skal have et føre-bevis til bil eller
traktor, derforuden skal man hvis der køres i klubregi have tilladelse fra daglig leder eller bestyrelse som sikre
sig at der er det fornødne kendskab tilden maskine der benyttes.

Der er kommet en opfordring til, at man nævner i prislisten, at hvis man selv kommer med strøelse, så får man
til gengæld hø/wrap med i prisen. Mange synes at prisen er høj, men når man tager dette i betragtning, så
menes det at folk vil tænke anderledes.
Aktivitetskalenderen på hjemmesiden skal opdateres, det vil Søren kikke på.
11. Næste møde
Torsdag d. 13-08-20 kl. 19.00

