Dagsorden bestyrelsesmøde.
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2021 kl. 19.00
virtuelt

Godkendelse af referat 26. februar 2021.
Godkendt.
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Status rideskoleheste:
Cirkeline: Cille rider på den, og Siri får undervisning på den. Vi bruger den primært til de store
piger. Hvis vi ikke bruger den nok, skal den sælges.
Mitzi er solgt (til avler). Bliver hentet på søndag.
Cleo bliver ikke rideskolehest – skaden bliver ikke bedre. Ejer kigger efter et sted, hvor den kan
blive selskabshest.
Vi har fået tilbudt 2 ponyer vi kan låne af en opstalder. Det går Nanna videre med.
Konge har vi også som lånepony. Den er fin i undervisningen.
Hegnsprojekt: Det er nu færdigt bagved dommervognen – dog lige en pæl der skal slås bedre i. Der
kører god strøm igennem. Mangler nu græsfoldene bag de almindelige folde. Der skal skiftes 27
pæle.
Orientering fra formand.
Det er dejligt at undervisning er startet op. Møder mange glade mennesker.
Aluette har glemt anmodning om tilbud på bomme – så de kommer først i løbet af næste uge.
Er glad for at vi har fået gennemført at alle opstaldere og rideskoleheste er blevet vaccineret for
herpes.
Orientering samt punkter fra ejere.
Der er kommet en regning for landbrugsdiesel (vinterdiesel). Sendes til kasserer.
Vi får Lars fra Mala til at lave en prøve, så vi kan komme i gang med trekammertank.
Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har penge på kontoen, men skylder for diesel. Vi skal snart have købt nyt hø. Vi har haft noget
på prøve, og den var ikke så god. Det er meget tørt. Vi vil gerne have en god kvalitet. Vi fortsætter
med at få fra naboen.

Vi kan også få fra Kolind, og vi vil gerne have en prøve, f.eks. 5 stk.
Vi har 9.350 kr. til gode. Dels pga. noget dankort der ikke er opdateret. Birgitte tager fat i de to
elever med størst gæld. Derudover har vi stadig en gammel skyldner – som Jena lige skriver til igen.
Generalforsamling.
Dato for udsat generalforsamling fastsættes til søndag den 16. maj 2021 kl. 13.00. Birgitte melder
ud de rette steder i henhold til vedtægterne.
Rygeregler, herunder anmodning om dispensation fra stævneudvalget til banebygger.
Vi prøver at lave rygested mellem togvognene og rideskolefolden, og flytter askebægret derhen. Det
laver vi på arbejdsdag. Vi giver ikke dispensation til nogen, da vi så ikke kan leve op til DRFs
regler om at børn ikke må udsættes for passiv rygning. Men man må selvfølgelig holde pauser til at
ryge.
Venteliste bokse.
Color flytter i Jazz’ boks
Donna flytter i Apajas boks.
Dermed bliver Color og Donnas bokse ledige.
Vi har skrevet ud om en ledig ponyboks. Der er sendt mail ud til den næste på ventelisten til en
hesteboks.
Opdatering af opstalderkontrakt.
De skal være udelukket fra konsum, ellers er der alt for meget dokumentation af foderplaner m.v
Vi sender den nye kontrakt ud til alle.
Vi skal huske at tjekke pas når vi får nye opstaldere, dels med vaccination og med udelukkelse fra
konsum.
Vi tager det med på opstaldermødet. Gennemgås på opstaldermøde. Gælder fra 1.6.21.
Opstaldermøde: Sommergræs: Stilles til rådighed, men når der ikke er mere, så kommer de ind eller
får hø på opstalders regning. Skrives ind i opstalderkontrakten. Går på sommergræs til 30.9. eller til
der ikke er mere græs.
Herpes – udmelding og handlinger. Heste udefra til undervisning. Facilitetskort.
Heste udefra SKAL sadles op ved traileren – må ikke komme på vaskepladsen.
Man skal have tage temperatur dagligt i 7 dage når man kommer på Kongsvad.
Man må ikke bruge stald, vaskeplads osv.
Vores egne ryttere: Når man er ude, skal man lade være med at skridte sammen når man har redet.
Hold afstand til heste, der kommer udefra.
Spring – nye ryttere, heste udefra.
Vi har fået to nye ryttere på hold, og nok også 2 nye private.
Spring om onsdagen: Tidsrummet 16-19 er fastlåst til holdundervisning.

Cafeudvalg.
Kristine har efterlyst nye medlemmer til cafeudvalget. Trine Helbo har meldt sig – kan dog ikke alle
weekender.
Kristine har møde med cafeudvalget i morgen, Nanna sender ny drejebog med opgaver for hhv
bestyrelsen, stævneudvalget og cafeudvalget.
Distriktsrådsmøde 12. maj 2021 og Repræsentantskabsmøde 17. april 2021.
Det er fint at Maja fra stævneudvalget er tilmeldt DR-møde, hun repræsenterer Kongsvad.
Ridelejr 2021.
Vi er i gang med planlægning.
ATV:
ATV nye regler:
Hvis man har en voksen bagpå må man gerne køre tur selvom man er under 18.
Må bruges når man skal med på tur.
Minimumsalder16 år – hvis man har en med på 18.
Formålet: Arbejdsbrug og hvis man skal med på tur med en rytter til hest.
Vi prøver at lave en eftermiddag – hvor man kan se hvordan man kører bane. Så kan alle
interesserede se hvordan man gør.
Eventuelt.
Sofa: Vi har fået en ekstra sofa i rytterstuen. Ved arbejdsdag fjerner vi det lille hvide skab, som er
ved at falde fra hinanden. Så er der plads til sofaen.
Der er kommet udmelding om at man nu gerne må holde stævner – men vi fastholder at holde Estævne i dressur i stedet for det planlagte springsstævne den 18. april 2021.
Næste møde: Onsdag, den 19. maj 2021 kl. 19.00 hos Lotte

