Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014
Fraværende: Ingen
1.
Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013
2.
Undervisning:
2.1 Klubheste.
Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem.
Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.
Snakket om at formidle information omkring klubheste bedre ud til
undervisere og halvpartsryttere.
2.2 Halvpartsheste
Nu består hesteholdet af
- André- Olivia Futtrup
- Shadow – Helle Skov
- Marco – Maja Andersen
- Maluk – Stine Madsen Østergård
Halvparts aftale skal underskrives.
Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med
beskrivelse af rideturen med underskrift.
Det koster 150 kr. i mdr. at have halvpart.
Halvparts ryttere skal for fremtiden tjekke udstyr 1 gang om mdr. og notere
på de nye skilte der bliver hængt op over sadlerne.
Snakket om at finde en afløser/ aflaster til Marco.
2.3 Undervisere
Vi søger efter en ny ”voksen” underviser.
Vi har haft forskellige ansøgere, men endnu ikke den helt oplagte kandidat.
Vi prøver forskellige løsninger den næste tid.
Tirsdags holdet: Katja Kaastrup kl. 16.30 – 19.30
17.00-18.00 4 elever – ingen ledige
18.00-19.00 4 elever – 1 ledig egen hest
19.00-20.00 3 elever – 2 ledig egen hest
Onsdags holdet: Katja og Bettina Kaastrup kl. 17.15 – 19.45
17.15-18.00 4 elever – ingen ledig
18.00-18.45 4 elever – ingen ledig
18.45-19.45 4 elever – 1 ledig egen hest

.

Torsdags holdet: Anne - kl. 16.30 – 19.30
16.30-17.30 4 elever – 1 ledig egen hest
17.30-18.30 5 elever – ingen ledig
18.30-19.30 3 elever – 2 ledig egen hest
Fredags holdet: Anne – kl. 15.30 – 17.30.
15.30-16.30 4 elever – 1 ledig
16.30-17.30 SPRING – 3 elever – 1 ledig
De to højskabe i rytterstue ryddes til brug for undervisermateriale mv. Der er
kommet lås på.
* akut liste: 112, vagtlæge, helles nummer, medicinhåndterings person,
brand, dyrlæge
Træner påklædning bliver fremover en vest med logo som skal bæres når vi
underviser. Er ok.
Sende sponsorer en tak. Er ok.
* faldeteknik
* fælles ture/fester/bio
* Jævnlig evaluering af undervisere
Et nyt punkt er udarbejdelse af undervisnings planer for elever.

2.4 Undervisningsudvalg: Bettina Kaastrup.
Undervisningsudvalget er Bettina Kaastrup.
Prøvetimer skal aftales på forhånd.
2.5 Privat undervisning
Stine Døssing kommer så tit som muligt underviser privatryttere. Pt. Hver uge
. Tilmelding til Bettina Kaastrup.
-

Stine har meddelt, at hvis der meldes fra til privatundervisning, mindre
end 24 timer inden start, skal der stadig betales for undervisningen,
selvom man ikke møder op.

-

Hurtig tilbage melding ved tilmelding er nødvendigt for at lette
planlægningen!
2.6 Rengøring
Rengøringsdame: Ninna Nygård og Natasja Tonnisen.
Husk at binde knude på poserne så affaldet ikke blæser væk.
3.
Ridehus:
3.1 Skilt
- Nautrup som aktiv har givet os et nyt skilt.
Skiltet er kommet, galger er kommet. Jan prøver at få det sat op.

3.2 Baneudvalg
Der blev igen snakket om ny udendørs bane 20 x 60.
Der er blevet spurgt rundt om vi kender nogen der kan hjælpe. Der kan
godt skaffes hjælp men det koster en del penge. Der bliver stadig
arbejdet på sagen, blandt andet
Fredsø er spurgt og han kommer og kigger på det.
Arbejds plan er stadig : flytte hegn, graves af, lægges grus/sand på ,
sættes sten.
Vi udsætter projektet til foreløbigt efteråret 2014 (Med mindre hjælpen
pludselig står der!)
Helle prøver at spørger sin mor om hun vil lave en ansøgning til Durup
sparkassefond om penge til en ny bane.
3.3 Ridehus / bane projekter.
- Dyser i ride huset skal rettes til evt. Renses.
- Der arbejdes på ansøgning om anlægs ønsker til skive kommuner. Ny
stald og ridehus.

4.

Rytterstue:

5.
Økonomi:
5.1 Annoncering.
-

Vi har fået en ny webmaster – Helle sørensen .Hun arbejder på
hjemmesiden.

-

Der er lavet en blanket til sponsoraftaler, dog ønskes hjemmesiden
opdateret inden der gøres mere på dette punkt.

-

”Boks – sponsorart” er en mulighed ???? sponsoren får et skilt på
boksdøren. mod et mindre honorar.

-

Alle ideer til sponsorater er mere end velkommen.

5.2 SIS ( skive idræts samvirke)
Fremover kun tilskud til kurser.
Der er givet 4500 til træner uddannelse.
5.3 Tilskud
Ansøgning sendt til DSF. Omkring ny vaskemaskine. Vi har fået 10.000 til
en ny vaskemaskine. Dog mangler der stadig nogle penge til at købe en ny
maskine. Helle arbejder stadig på sagen. Evt den gamle i bytte med en ny
maskine. Der er stadig ikke dukket en brugt op .
Vi har fået tilskud fra DSF til printer, computer, lydanlæg og projektor.

5.4 Økonomi generelt
Regnskabet for 2013 lyder på et overskud på godt 23.000 kr.
Dags dato står der 41.663 kr.på kontoen.
6.
Aktiviteter:
6.1 Rytter lejr.
6.2 Påskeridt 2014
6.3 Fælles ridning
Pt. Ingen fælles ridning. Planlægges individuelt af dem, der kommer i stalden.
6.4 Arbejdsdag.
Er pt. Ikke nødvendigt. Kun småting der skal laves i efteråret.
- Dyser i ridehus
- Ryddes op
- Hænges askebæger op- er gjort.
- Dommerhus evt. males
- Piske ophæng til dommerhus og ridehal. – er købt
6.5 Stævner 2014
Opstart efter general forsamling. – 21-22 Juni.
6.6 Hygge uden hest 2014
Afventende.
6.7 Teoretisk undervisning
Alle elever fik teori undervisning i uge 5. ( soignering og pasning af hest )
6.8 Generalforsamling 2014
Afholdes den 25. februar kl. 19.00
6.9 Løvfaldstur sep/okt.
6.10 Juleafslutning + julefrokost 20. december 2014
- Gik rigtig godt
- Pia vejle arrangere gerne igen.
6.11
- messe i durup hallen
Vil vi være med ?
Ja det vil vi gerne.
6.12
6.13
7.
Regler mv. Dansk Rideforbund
7.0 Certificering
Processen er i fuld gang. Bettina Kaastrup har styr på de småting der skal
”rettes”.
DRF kommer den 11. marts og laver handleplan for de ting vi mangler for at
få certificering.
Vinka (evt.malene) kommer og viser faciliteter frem den 11 marts mellem 1920 da bettina er forhindret.
7.1 Gennemgang af sikkerhedsregler.
Sikkerhedsreglerne er gennemgået og godkendt.
Diskuteret, at opfordre voksne (på skrift i sikkerhedsreglerne ) også at ride
med sikkerheds vest.

Desuden tilføjes evt. at springning kun er tilladt hvis man er to tilstede.
De nye punkter nævnes på general forsamlingen.
7.2 Brandvejledning.
Hænger på tavlen i stalden.
7.3 Regler for ridning i ridehus.
Snakket om at laminerer reglerne og hænge nye op.
Vinka finder kopien og printer dem ud.
8. Eventuelt
8.1 Fremtidige bestyrelsesmøder.
Startet med punkt 7.
8.2 Hesteklubbens omdømme.
8.3. Eventuelt.
- Hotmailen overtaget af Malene (pind) – mere obs. på det !!!
- Opstaldning og facilitetskort bliver skilt ad så snart som
opstaldningskontrakten giver mulighed for det.
Helle undersøger om der kan sendes en faktura til udlejer for banekort
til dem der har opstaldning, så man kan overføre penge via bank.
8.4 Udlevering af referat
Et til internettet.
Sendes på mail til
- Helle Larsen. Tlf. 40 59 21 77 urbrand@hotmail.dk
- Tina Bjerregård Pedersen.Tlf. 21 80 23 23 tbp@energimail.dk
- Malene Sunne Andersen. Tlf 20311222 mulle-malene@live.dk
- Jette Tonnisen. Tlf: 41 11 04 16. famtonnisen@hotmail.com
- Bettina Kaastrup. Tlf. 30 25 56 05 glyngemark@gmail.com
- Vinka Tønnesen. Tlf. 30 59 08 81 vinkatd@gmail.com
8.5 Næste møde. generalforsamling 25-02-2014 kl. 19.00 – 21.00
Jette har kage med .

