Dagsorden/Referat af bestyrelsesmøde SVR den 25. maj 2016
Fremmødte: Anita Lene Mette Anegrethe
Fraværende: Camilla Jørgen Emil
Juniorrepræsentanter
Økonomi
-

Status på restancer

Der er stadig gamle restancer. Vi har rykket og rykker igen.
-

Status på budget

Vi følger budget
-

Status på forsikringer

Lene kontakter en forsikringsagent for at få tjekket at vi er dækket som ønsket.
-

Status på stævneregnskab

Vi har ikke fået regnskab fra d-stævnet. Vi laver derfor selv et regnskab.
-

Refusion af for meget betalt kontingent. En elev har opsagt sin ridning pr. ultimo februar
men har betalt for marts måned også. Anmoder om refusion af marts måned.

Kun mod fremvisning af at der er skriftligt opsagt ultimo februar kan vi refundere beløbet.
Drift og vedligehold mm
-

Traktor

Vi har en større reparation. Vi har fået sponseret arbejdslønnen af cr service ApS. Tusind tak for
støtten.
-

Tromle

Vi kan låne en tromle før stævnet i juni af Vejstrup maskinstation.
-

Hvem ordner stald, vasker ned og kalker i sommerferien?

Skal helst ske i starten af ferien. Sara aftaler med Karina hvornår.
-

Hvem ”reder op” til elevhestene efter sommergræs?

Mette spreder tørv en uge før elevhestene kommer retur. Mette aftaler med Sara i hvilke bokse.
Sara aftaler at der bliver fordelt lukkede poser ud i alle bokse så der er klar til august.
-

Smuld. Nyt tilbud på smuld vedtaget.

Fold
Foder
Wrap/frøgræs
-

Status

Vi udfodrer fremover med 10 kg wrap pr hest pr dag. (Dvs 1/2 krybbe morgen og middag og 1
krybbe aften). Dette træder i kraft pr 1.august.
Anita og Tine ser om de kan finde en lidt billigere leverandør af wrap.
Vi ønsker at få enten frøgræs eller halm.
Anita og Tine undersøger om vi kan få frøgræs/halm fra samme leverandør som vi får wrap fra.
Wrap skal kun afdækkes når det regner.
Opstaldere
-

Nye pasregler

Privatopstaldere er selv ansvarlige for at kunne fremvise pas i henhold til de nye regler.
Tine/Anne sørger for på anfordring at fremvise kunne elevhestenes pas.
-

Er det muligt at lave en ”anordning” så man kan binde sin hest imens man samler klatter
i det store ridehus?

Af sikkerhedsmæssige hensyn kan vi ikke tilbyde denne ordning.
Kontrakter
Personale
-

Hvornår har Karina ferie? Karina holder tre ugers ferie, tidspunkt aftales med Sara.

-

Elevskolen holder ferie fra 30.juni til 9.august

-

Nu virksomhedspraktikant

Vi håber at finde en ny praktikant pr. 1.august. Sara tager sig af at finde en ny -.
-

Opgaver til Claus

Hegn ved sommergræs skal efterses, Claus er i gang.
Staldpersonalet bliver medlem af opstaldergruppen så de hele tiden er orienteret.
Sara skal altid forhåndsinformeres om hvilke opgaver personalet skal lave ud over de daglige
rutiner
Stævner
Hjemmeside
FB-grupper
Undervisere
-

Status på arbejdsskade, Camilla Louise Wilde Nielsen?

Tine rykker Jørgen for en status.
Halvparter
-

Adfærd på rideskolen

Elevrytterne har en støjende adfærd og det har ført til uheld med hest/rytter.

Derfor er det fremover ikke tilladt at ride efter kl 13 i weekenderne for halvpartsryttere under
18 år.
Regler for adfærd i stalden gentages og halvpartsryttere får dem udleveret og skal aflevere dem
derhjemme. Anegrethe laver oplæg.
-

Prisstigning

Driftsudgifter til pony og hest er ens.
Derfor stiger Halvparter på pony pr 1. August til kr. 975,-. Så prisen er fremover ens for pony og
hest.
Elevhestene
-

Bandit. Kan han gå i elevskolen eller skal han sælges?

Han har halvpart men han går stort ikke med i elevskolen. Vi sælger ham ikke nu.
-

Baldoni
o

Underskrift på kontrakt

o

Er Baldoni med i elevskolen?

Ok.

Baldoni har to halvparter og går med i elevskolen.
-

Til og fra sommergræs. Hvem har ansvaret?

Vi spørger Camilla om hun vil arrangere det.
-

Smed kommer 1. august. Elevhestene vaccineres 1. Juli.

-

Vi skal til at se os om efter nye elevheste. Vi holder øjne og ører åbne.

-

Lex er gået på pension.

Elevskolen
Der er kommet følgende forslag til tiltag:
-

Hver elevhest får sine egne sadelunderlag.

Halvparterne skal sørge for at skifte underlag. De beskidte underlag skal lægges på hylden i
sadelrummet. De rene underlag udleveres af underviserne.
Vi får Sara til at få personalet til at vaske underlagene.
-

Den grønne tavle tages i brug igen. Her noteres halte heste, ny underviser o.lign.

God ide. Tine indkøber kridt.
-

Mulighed for at ”købe” en trækker til Pipi-hold. Tidligere hjalp de store piger/drenge

Det er fortsat muligt selv at aftale hjælp fra en af de store elever. Det er ikke noget klubben kan
arrangere men sæt evt. En seddel op på tavlen.
-

Mulighed for at invitere skoler til prøvedag

Det er i fuld gang.

Aktiviteter
-

Ønske om at ridehus spærres for andre ryttere når der afholdes kurser

Kursus er et tilbud til alle klubbens ryttere og evt. Ryttere udefra. Det er kun deltagere i kurset
der kan ride i dette tidsrum. Det vigtigt at kurser lægges op på opstalder FB-siden i god tid.
-

Klatter er stadig et problem (ude/inde)

Vi henstiller til at alle husker hinanden på at samle op efter sig selv p alle baner.
-

Skal vi afholde en loppe-dag?

God ide men det er ikke noget bestyrelsen arrangerer.
-

Skal vi have en arbejdsdag/arbejdsweekend?

En god ide men det skal være planlagt så der er købt materialer og opgaverne skal være klart
definerede.
Bestyrelsen beslutter formål mm. Når vi finder en dag vil Sara tage sig af at lave opslag.
Der grilles som afslutning på dagen.
-

Skal vi have sat en forslagskasse op?

Ikke pt. Send mail så ser vi på det.
Undervisning
-

Spring.
o

Ryttere der deltager i springundervisningen tirsdag oplever, at de ikke føler sig
velkomne. Vi hilser ikke og virker afvisende.

Vi gør os umage med at hilse på alle.
o

Hvor tit kommer kommunen og slår græs? Af hensyn til om spring kan blive
stående fremme på græsbanen

To gange i sommersæsonen. Spring kan stå fremme undtaget disse to gange. Bestyrelsen sørger
for at informere når banen skal ryddes. Vi henstiller dog til at bomme som ligger på jorden bliver
hængt op på støtterne så de ikke rådner.

