Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 03.06.2021
Sted: hos Susanne Klingenbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Asbjørn, Susanne, Tina og Lena

1. Referat fra sidst godkendt.
2. Konstituering af bestyrelse.
Formand: Søren
Næstformand: Asbjørn
Kasserer: Susanne
Sekretær: Lena
Medlem: Tina
3. Opfølgning på beslutninger:
Asbjørn tager sig af fjernelse af murbrokker.
Søren har ringet efter rep. til dør.
4. Meddelelse fra formanden.
Fremlagde samarbejdsaftalen med handicap til gennemgang.
Vi vil gerne have barrieren malet.
Der er sommerferie lukket i elevskolen fra d. 28-06-21 til og med d. 08-08-21
Staldende begynder at trænge til renovering, og der skal findes ud af hvilket heste der må stå hvor
iflg. gældende regler. Asbjørn vil godt hjælpe med opmåling.
Staldene er ikke tidssvarende.
5. Meddelelse fra kassereren.
Der har været rygter om at zakobo var gået konkurs, det bekymrede kassereren, men vi håber ikke
det passer.
Der er mange tomme bokse, specielt nu her hvor nogle er på sommergræs. Håber at de alle kommer
igen efter sommerferien og at der kommer flere til.
Hele lille stald er tom.
Der skal følges op på hvem der er meldt ind i elevskolen og hvem der ikke er. Man kan opnå 1. gratis
prøvetime herefter skal man meldes ind for at kunne fortsætte til ridning, eller kan pladsen gå til en
anden. Når eleverne får meldt sig ind og kommer på de rigtige hold, så vil vi undgå at folk tror der er
ledige pladser på holdene og melder sig ind og møder uanmeldt op.
Der er nu skrevet på hjemmesiden, at man SKAL kontakte en ridelærer inden man kommer, så man
ikke kommer forgæves og bliver skuffet.
Der er ikke noget nyt regnskab, det er for tidligt.
Der er stadig mange der har part på elevheste, der er p.t. 23 heste/ponyer i elevskolen.
Der skal laves en liste over hvornår hestene bliver brugt.
6. Sommerplan.
Der skal laves en plan over hvilke heste der er på rideskolen i sommerferien, så man kan planlægge
plads/folde mm.
Medarbejderne skal så vidt muligt holde ferie når der ingen elevundervisning er.
Der vil altid være 1. på arbejde af det faste personale.
Der skal muligvis findes nogle til at tage nogle lukkevagter.

7. Arrangementer.
Der bliver arrangeret en 3. rytterlejr som er uden overnatning.
Vil gerne have et e-stævne i slutningen af september, Susanne og Søren tager kontakt til Kirsten
herom.
Vi vil meget gerne have afholdt loppemarked igen, håber Tina Stampe vil stå for det igen.
Julestævne afholdes 11 og 12 december.
Der afholdes rytterlejr i uge 42 som vi plejer, ved endnu ikke om det er 1 eller 2.
Tina vil gerne stå for et opsadlingskursus for forældre, så dem der ikke ved hvordan man sadler op,
kan komme og lære det, så de kan hjælpe deres børn med opsadling.
8. Indkommende forslag fra medlemmer.
Opslagstavlerne skal opdateres og bruges noget mere, Tina vil gerne tage sig af det.
De forskellige reglementer mm. skal sættes op, det sørger Tina også for.
Kan vi gøre noget ved ventelisterne i elevskolen?? Der blev snakket om emnet, men ikke sådan lige
fundet en løsning..... det er noget vi vil have i tankerne.
Kan springbanen hegnes ind?? Man kan evt. starte med at bruge dresurhegnet.
Sikkerhedsregler skal opdateres og hænges op igen.
Skal der laves regler omkring brug af høretelefoner under ridning??
9. Evt.
Banekort kan købes af ansatte samt dem der modtager undervisning.
Der skal afholdes et møde med Lotte og Per.
10. Næste møde.
D. 24-06-21 kl. 19.00 i rytterstuen, denne gang skal udvalgsformændene inviteres med.

