Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
Referat af bestyrelsesmøde den 2. juni 2021 kl. 19.00
Hos Lotte

Godkendelse af referat 8. april 2021.
Godkendt.
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Roundpen: Kan vi gøre lidt ved bunden. Den er dyb og der er huller. Kan man jævne hullerne og
stampe hullerne. Erik og Morten kigger på den.
Løsdrift: Vi skal have den tømt. Nanna vender tilbage senere på sommeren. Vil gerne have flyttet
lågerne, så der ikke er mulighed for at en af ponyerne bliver jaget op i den lille adgangsvej.
Er blevet ringet op af en mad fra en lokal forening, som synes at det var træls at hestene galopperer
på stien ovre ved sommerhusene (over letbanen og til venstre). Skrives ud på facebook.
Orientering fra formand.
Der har været et vellykket stævne. Vi kan nu søge AktiveSammen-puljen.
Udmelding fra D12 om kurser i banebygger og springdommer. Vi har skrevet at vi gerne vil sende
1-3 personer.
Orientering samt punkter fra ejere.
Ikke noget udover de punkter herunder.
Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har penge på kontoen. Vi køber en ekstra rideskolehest, og vi ved godt at vi må give lidt mere for
dem, da de er i høj kurs lige nu. Vigtigt at det ikke bliver en, der er så frisk som Cirkeline – så tør
eleverne ikke ride på den.
Daglig leder – mobiltelefon: Vi beslutter at betale Nannas abonnement på 128 kr., så Nanna skal
sende sin regning videre.
Afløsning daglig leder ved ferie osv.
De to, der primært plejer at afløse Nanna ved ferie, er flyttet (hjem til sig selv). Vi skal lige have
spurgt ud om nogen vil kontaktes i tilfælde af at vi mangler afløser.

Hø 2021.
Lotte og Karl har kigget to steder, og købt noget det ene sted. Vi kigger ud til en, der også kan aftale
vores møg – det er nødvendigt at vi har nogen til det. Lotte snakker med ham og hører hvad han kan
tilbyde.
Vi sælger de sidste med sort plast, da vi ikke kan bruge dem.
Hovslag.
Hovslaget i ridehallen er meget dybt. Det skyldes at vi har flere heste end ponyer. Vi skal have kørt
med ATV’en i ridehallen et par gange om ugen.
Nanna bliver lært op i at køre den, så hun kan køre et par gange om ugen.
Trillebører.
Vi mangler nye trillebører. Vi køber 4 nye.
Vand høj stald
Morten og Karl lægger nye rør i den høje stald.
Samletank
Vi har nu langt om længe fået lavet en prøve i forbindelse med at få lavet en tre-kammer-tank. Vi
venter på svar.
Ridelejr 2021.
Vi er i fuld gang med planlægning af ridelejr. Vi har 12 med på ridelejr i begge uger. Det er lige i
overkanten i uge 27, da det kniber med rideskoleheste. Nanna låner en pony udefra, som hun lige
skal prøve at ride på, for at se om den kan bruges.
Eventuelt.
Fonde: Vi skal i gang igen med at søge fonde. Evt. søge La Cour fonden igen.
Sider på hestebokse (dem der er slidt)
Renovering af togvogne
Rotter: Vi har nu rigtig mange rotter. De er flyttet fra loftet til maskinhuset. Morten kontakter en
rottemand.
Næste møde: Tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00 hos Jena

