Referat fra bestyrelsesmøde den 5. juni 2018

Tilstede var: Christina, Marlene, Gitte, Iben, Linda, Søren og Helle

Mobil til hest.

Vi opfordre til at ride når du rider, dette for at have fokus på hesten og
derved forebygge situationen hvor den manglende opmærksomhed kan
give uheldige situationer pga den manglende styr på hesten. Marlene
havde fået lavet nogle super gode opslag som hæges op i rytterstue og
ridehusene.

Rengøring

Vi bruger hvert år mange penge på rengøring i den lille rytterstue, toilet
mv. Det skal undersøges om vi kan spare noget ved at tænke
anderledes. Gitte har bolden i første omgang, tages op til næste møde i
august.

Spring

På græs og bagerste bane, her kommer opslag på facebook om at
bomme ikke skal ligge på jorden og at der skal rokeres rundt på
springene sådan at der ikke kun springes samme sted, dette bla. pga
slid på banen men også af hensyn til græsslåning. Spring på den
bagerste bane skal sættes på fliserne efter endt brug, dette for at alle
kan komme til, bla. til alm. ridning og longering samt at det bliver nemt
at få banen harvet. I modsat fald bliver springene fjernet.

Stole

Vi har tidligere lavet aftale med Rie omkring de blå stole som hun gerne
vil have. Da Marck ikke har tid pt, samler vi dem i første omgang ved
tilskuerpladsen i det store ridehus og lægger presenning over. Stolene i
den lille rytterstue placeres bagerst i det store ridehus ved indgang til
dommere. Vi aftalte at mødes torsdag den 14. juni kl. 19.00.

Reparationer udlejer

De gamle lapninger på taget i det store ridehus skal der ses på igen
inden efteråret, afløb i køkkenet i det store ridehus skal laves samt
vandlås. Helle taler med Rie og Marck

Restancer

Der er ganske få ryttere der ikke er så gode til at huske de løbende
forpligtigelser i form afbetaling af ridehuskort. De får en venlig hilsen

fra formanden. Det har hjulpet at der ikke længere kan købes dagskort
til ryttere der kommer udefra. Det var en post det ikke var nemt at have
styr på.

”Pølleopsamling”

Generelt går det godt, dog er der nogle der er begyndt at springe over
hvor gærdet er lavest, det betyder at hele pøllen ikke samles op. Der
har også være enkelte episoder hvor der slet ikke er samlet op. Det
strammer vi lige op på ved opslag og facebook.

Nye medlemmer

Vi vil i den kommende periode have fokus på folk der kommer og
benytter vores faciliteter, er de medlem af vores klub. Det starter op via
underviserne.

Oprydning generelt

I den lille rytterstue får vi flyttet stolene den 14. juni kl. 19 hvor
bestyrelsen mødes. Her ud over vil vi hver den 3. søndag i måneden
også have fokus på div. ting mv. der ligger i rytterstuen. I dag ligger der
rigtig mange ting som ikke benyttes eller har en ejermand. Det vil vi
have ryddet ud i. Det vil også gøre det nemmere at holde rent. Marlene
laver opslag.

Fold bag ridehuset

Her får vi fældet selvsået træer som kører frem og tilbage langs ridehus
væggen når det blæser. Her ud over sættes et lille hegn op så hestene
ikke kan komme til væggen. Søren har torvet og vil kontakte Dan for at
få lavet en aftale for dato.

Oprydningsdag

Aftales efter sommer, dog har Linda og Gitte talt om at få malet i den
store rytterstue.

Vh Helle

