Bestyrelsesmøde 11. maj 2021 kl. 18.30-21.00
Deltagere: Lene, John, Jakob, Anne og Lea.
Afbud: Lars
Referent: Lea
(Staldmøde inden 17.30-18.00) Punkter:

Læs altid referater - både børn og voksne.
Jubilæum for Jeff
Staldhold og opgaver - opstramning
Generelt når best. melder info ud
Man skal ikke blande sig i andres ridning eller andres ansvarsområder og slet ikke tale grimt om
andres ridning, udlån af hest eller andet til andre
Herpes virus 5
Åbning og klargøring af sommerfolde
Ormekur
Oprydning jordfolde
Springbane
Evt. (fra stalden)
●

Godkendelse af referat fra 11/4 og dagsorden
Referat fra generalforsamlingen og konstitueringen er godkendt og ligger på hjemmesiden.

●

Økonomi
o Likviditetsbudget udregnes løbende.

STATUS - DRIFT
1. Kommunikation og koordinering
● Eksternt til medlemmerne – Informationen kommer på Hinnerup Rideklubs facebook side og
hjemmesiden.
● COVID-19/EHV – Der kommer information i stalden og på staldens facebook side.
2. Stalden og dagligdagen
● Udendørs dressur baner - Tromles jævnligt. En person kan klare sagtens klare at ordne hovslag, køre
ridehal, tromle udendørsbanerne(søndag) og rive. Der kommer traktormøde/intro snarest –
staldholdsformændene skal sikre sig at en fra hvert hold deltager.
● Springbane – pasning – Keld står for klargøring af traktor og KG slår græs på banen hver 14. dag.
● Springmateriel – de lange bomme og plastik bommene køres op på springbanen. Jakob kører op.
● Eksisterende græsfolde – Græsfoldene kan blive slået af Carsten, John og Jakob – aftal med dem.
● Staldhold og staldvagter – Brug tiden til kl 10. Hjælp hinanden med at få stalden til at skinne.
● Forefaldende arbejde – Oversigt over øvrige opgaver kommer op at hænge på tavlen. Der kommer
ligeledes en liste over store og små opgaver, som man kan kigge på, hvis man har tid.
● Henvendelser om eget foder – tilskud – medicin – Bestyrelsen er nødt til at se en dyrlægeerklæring
ved syge heste.
● Henvendelse om overvågning af de enkelte heste – Dette kan ikke lade sig gøre, da det er en dyr
omkostning både teknisk og drift.
● Vandafledningsafgift – Der arbejdes på at få set på muligheden for at spare penge på vand ved at få
sat bimålere op.
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●

Brandplan – Slukke for vandet, vandstop, etc.

3. Ansatte
● Ansatte og vikar – Bestyrelsen leder efter en tilkaldervikar til stalden samt en eller flere til at tage
stalden til sommer.
● Sommerferie – Nadia ønsker ferie uge 29, 30 og 31
4. Undervisning
● Flere undervisere – Der er ikke ledige pladser som fast underviser.
● Henvendelse – Kurser er mere end velkomne. En gæsteunderviser har mulighed for at komme 1
gang om måneden. Man koordinerer med halkoordinator(Lea).
5. Parter
● Lånekontrakt til udestævner – der ligger en opdateret version.
● Springning – Parter skal have en godkendelse af partstanter eller partsudvalg for at må modtage
springundervisning. Får man ikke springundervisning må man kun ride over bomme om søndagen.
6. Elevhold
● Status elevheste og henvendelse – Bestyrelsen kigger altid efter rideskoleheste.
● Ridelejr – Der ses på en mulighed for at afholde ridelejr for elevryttere.

STATUS – PROJEKTER
Hal-projekt – Ansøgning er sendt ind til kommunen. Der ses på fundraising. Der er aftalt møder med
politikerne i juni. Der ses ligeledes på muligheden for et stort vandopsamlingsanlæg.
Foldprojekt + sti – Der sendes en ansøgning ind til NRGI.
Grill hytte – Der findes på en midlertidig løsning til sommerstævnet
Arbejdsdag*
● evt. ekstra planlægningsmøder den 16. maj
● orientering vedr. ’den store liste’
*Opgaver til arbejdsdagen 6. juni (som også kan tages inden)
●
●
●
●
●
●

Dør/karm dommertårn + anordning, så døren kan stå åben i stormvejr
2-etages bænk i hal
Alle vinduer i bokse skal tjekkes, hængsler, hasper, glas, ramme
Alle bokse tjekkes for evt. mangel af bolte
Isolering rundt ved vinduer i hallen
Flere/andre?

Loft i stalden – John og Jakob kigger på nogle løsninger
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Lys på udendørs dressur baner – Projektet igang sat - Mikael Astrup og John er tovholdere
Lys i stalden – Mikael og Nicolai er tovholdere.
Flytning af solarie - Afventer
Himmerigsskov - Afventer

EVT.
Forslag fra juniorudvalget
Ridelejr for alle – Nogle forældre der vil hjælpe pigerne.
Ponygames træning – begivenhed kommer på facebook.
Opdatering af informationen på opslagstavlen over elevhestene.
Sankt Hans – den 23. juni?
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