Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2011
Deltagere: Lone, Lene, Hanne, Sofie, Flemming og Mathilde.
Opfølgning






Partskampagne tiltrængt.
Frostsikring af teknikrummet.
Havebordene sættes på plads i laden. Er der ikke lige et par friske mennesker.
Vi fastholder halm som strøelse indtil videre, men afprøver hør som mulighed i Hannibals boks (Sofie,
Flemming)
Vi har modtaget 10.000 kr. fra 1. maj fonden. Pengene er brugt til en slagleklipper. Fonden inviteres hurtigst
muligt til indvielse.

Stalden og dagligdagen







Husk HIRI’s foderregler som er:
HIRI bestemmer hvad der skal fodres med, mængden tilpasses i samråd med ejer. Vi fodrer med horsemix,
havre og wrap-hø. HIRI giver dyrlægeordineret medicin i forbindelse med fodring. Reglerne kan fraviges ved
tilvænning af nye heste. Man må kun selv give hø, vitamintilskud samt godbidder. (Lukas er en undtagelse)
Husk at sortere halmen fra når der fejes bund fra hovrensepladsen ind i ridehallen.
Ekstraydelser, som f.eks. aftagning af gamacher eller lignende, skal aftales med bestyrelsen og opkræves
sammen med bokslejen. Priserne er fra 100 kr. pr. ydelse pr. måned.
Boksene er fine.
Vi har ansat ny staldpige, Julie Moe Jensen. Julie flytter ind lørdag den 10. december.

Rideskolen



Det går godt med rideskolen. Ventelisten er stadig lang.
Natalia arrangerer juleafslutning med sine elever fredag den 16. december.

HIRI-heste udvalg


Sofie tager billeder af elevhestene til kampagne. Vi skal forsøge at få ryttere til Rex, Van Gogh og Boris. Vi
finder ud af om vi kan markedsføre Anton, og om han er klar til at blive lejet ud?

Juniorudvalg


Intet nyt.

Marketing og sponsorudvalg



Mathilde overtager profiltøjsudvalget.
Vi laver partskampagne.

Vedligeholdelsesudvalg



Vi opsætter brandalarmer.
Lysningen i port ved hallen skal laves (Kim og Bent)








Hylder til bomme (Carsten og baneudvalg)
Frostsikring af teknikrummet (Sanne, Martin og Niels)
Oprydning i den gamle lade. Havebord og dressurhegn (Mathilde, Sofie, Lene og Lise)
Salt i ridehal (Flemming og Sofie)
Lysstofrør (Jens)
Fjernsyn i rytterstuen (Erik)

Stævneudvalg


Stævneudvalget holder juleferie.

Festudvalget


Der er arrangeret julefrokost 10. december. Se opslag i stalden.

Økonomi


Det går rigtig godt, men pga. den høje rente på kassekreditten skal vil vi spare ekstra – så vi kan
bruge pengene på noget sjovere. Husk også at spare på strømmen.



Betalingsservice
o Opkrævninger fra HIRI skal tilmeldes PBS fordi:
 Priser på indbetalingskort er steget
 Det er tidskrævende for kasseren ved manuelle indbetalingskort
Vi mangler stadig at få 2 pensionærer med og en del elever



Partsheste
o Vi mister god indtjening, vi forsøger at finde flere parter!



Boksstatus
o Alle bokse er lejet ud. Der er mulighed for at blive skrevet på en venteliste.



Opgørelser og indberetninger
o Der er indhentet børneattester på ansatte og undervisere (lovkrav jf. folkeoplysningsloven)
o
o
o
o
o

o

Erklæring om indhentelse af børneattest indsendes til Favrskov Kommune.
Medlemsregistrering for 2011 til DIF opgøres sidst i december.
Vandafledningsafgift for 2011 og a-conto 2012. Opgørelse og ansøgning om nedsættelse laves sidst i
december til Favrskov Kommune.
Regnskab 2011 laves sidst i december.
Lokaletilskud 2011 opgøres sidst i december og ansøgning sendes til Favrskov Kommune.
Aktivitets- og medlemstilskud 2011 laves sidst i december, hvorefter ansøgning sendes til Favrskov
Kommune.

Kurser




Der arrangeres programridningskursus i dressur m/ Ann til februar eller marts. Ann inviterer en A-dommer til
bedømmelse.
Vi forsøger at arrangere et kursus med en dyrlæge i hestens førstehjælp. Hvordan forholder vi os med hensyn
til sår? Hvordan behandler vi bedst en forvridning eller andet? (Lone)
Førstehjælpskursus (Lone)



Kursus i massage af din hest, hvad kan jeg selv gøre? (Ann)

Eventuelt
o
o
o

Diverse lister / telefonlister er opdaterede og hænger på opslagstavlerne. Hvis der er rettelser gives besked til
Lene.
Husk at holde øje med hvilket udvalg du tilhører, så vi hjælper hinanden med arbejdsopgaverne.
Det var en god oplevelse at have Stine i praktik. Vi forventer at tage en praktikant igen på et senere
tidspunkt.

Staldmøde 13. december 2011

Referent
Hanne

