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Økonomi/Persondata forordning
Der blev diskuteret hvor mange elever vi har pt, og derfor opstod en relevant diskussion om, hvor mange
elevheste der er nødvendige for at løfte opgaven. Hvis vi ønsker at de max skal gå 2 timer om dagen.
Tine vil lave en udregning .
Der er heldigvis kommet flere opstaldere, men der er stadig plads til flere og flere elever.
Den nye persondata ordning skaber flere opgaver, vi skal have lavet et nyt system med at have oplysninger
om ansatte og elever. Dette vil Mette og Jeanette kigge på.

Sanches / elevheste og græs / vaccination / låne hest/ sommerferie

Sanches har haft dyrlæge og det så ikke godt ud, han har fået et slag på skulderen, så skal ikke belastes. Vi
diskuterede hans muligheder. Den lykkelige udgang bliver at Sanches kommer på pension ved tidligere ejer.
FM starter Fredag den 29/6, vi aflyser derfor undervisning torsdag og fredag. Sidste undervisningsdag bliver
onsdag den 27. hvor de bliver vaccineret. Torsdag den 28. bliver de redet på græsfold, dermed er der
masser af tomme bokse til udlejning under FM.
Cecilie skriver rundt mht. Til rideturen ud på græs.
Under hestenes ophold, skal der tjekkes for vand og wrap,det bliver delt mellem bestyrelsen.
Hestene kommer hjem igen den 29. og får smed den 30/7, hvor ridelejr starter.
Flicka den mulige nye elevhest, bliver i stalden i sommerferien og bliver redet . Majdal er kontaktet ifm.
Handelsundersøgelse
Der skal bestilles kalk til stalden, det gør Marianne.
Staldrens bestilles af Lene
Så er der fundet en lånehest der skal erstatte Godtfrej, når han forlader os. En pinto uden sko. Cecilie
kontakter
De 2 nye elevheste bliver i stalden i Juli, hvor Cecilie/Mette/Julie står for at passe og ride dem.
Der er ikke personale i Juli måned, derfor er prisen for opstaldere anderledes det hedder 1600 kr. Og er
selvpas med foder. Lene informere om dette

Priser (herunder elevskole, parter tirsdagsspring)
Frederik har lavet nogle forskellige pakkeløsninger, der involvere opstaldere. Så der kommer flere
muligheder at vælge mellem end fuldpas og selvpas. Dette er i håb om at få flere opstaldere i den nye
sæson.
Indtil nu har der været forskellige depositum for indendørs og udendørs bokse dette bliver ændret til den
samme pris, det kommer til at hedde 2250 kr. For begge Mette skriver dette på hjemmesiden
Der bliver snakket om at parterne skal opfordres til at hygge med ponyerne en af dagene i weekenden, så
de ikke bliver redet alle ugens dage.
Pris på kvart part sættes op. Og så vil vi hellere have 2 halvparter end 1 helpart. Skal der være forskel i
prisen på børns hp og voksnes hp. ?

Partkontrakten bliver nu skrevet om, så der gives 2 fridage til ponyen/hesten i ferier og ved stævner får de
også fri. Derudover skal underviseren sige god for at hver enkel part må eller ikke må ride alene.
Priserne skal varsles inden sommerferien den 30/6
Vi godkender Frederiks pakkeløsninger, men det vil lige blive læst igennem og vurderet igen inden det
bliver offentliggjort.

Hvad sker der med Tirsdagsspringningen? Frederik snakker med Thomas

Elevmappe
Cecilie vil sætte sig ned og kigge på mappen

Arbejdsdag – liste med opgaver
Praktikant ordner dressurbane. Tømrerværkstedet ordner hegn.
Der skal ordnes dyser på vandingsanlægget og dressurbanen skal si’s for sten. Vi kan spørger Maria (Fritz)
far om vi kan låne stillads af ham.

Toilet / rengøring på matriklen
Der bliver ikke gevet penge til rengøring, det er staldpersonalets job. Og når de ikke, når det, må vi i
fælleskab sørge for at det er acceptabelt til gæster.

Nyt personale (ansættelse)
Frederik og Marianne har ansættelsers kontrakter, de sender videre til Cecilie der nu står for personalet.

Plan for sommeren ( opstaldere / elevheste / nedvaskning )
Dette er vendt og diskuteret i punkt 2

Kommende stævne (cafeteria)
Frederik har påtaget sig ansvar for cafeteria, der skal laves hjælperliste og prislisten skal opdateres.

evt.
Vi har fået en henvendelse omkring udlejning af en af hallerne 2 timer om ugen til hundetræning i
efteråret. Vi har besluttet at tilbyde dem mandag eller onsdag aften fra 20-22, hvor vi helst ser at det bliver
onsdag.
Derudover tilbydes Denise at flytte hendes lille pony fra den store men dyre boks, ned i en mindre pony
boks til pris 1600 kr. Med fuldpas. Fordi dette er den eneste pony der passer ind i den boks. Og dette giver
os en stor boks mere at leje ud.

