Referat af bestyrelsesmøde.
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
17. august 2021 hos Anette

Godkendelse af referat fra 2. juni 2021.
Godkendt.
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Status rideskoleheste:
Vi har nu fået to nye. Utopia og Babeth. Utopia er en hest, og Babeth er ca. 140 cm. Vi tænker på at
sælge Cirkeline når hun er klar, da hun ikke bliver brugt på ret mange hold. Birgitte giver besked til
Cirkelines nuværende part.
Tømning af løsdrift
Når vi får skovlen hjem, kan vi tømme løsdrift.
Orientering fra formand.
Det har været sommerferie, så det har været stille og roligt.
Orientering samt punkter fra ejere.
Har solgt en fejemaskine for 1.000 kr. som er gået til herreklubben, da det var dem der fik dem i sin
tid.
Der er skiftet ovenlysvinduer i maskinhuset.
Skure, overdækninger, togvogne m.v.: Vi har fået henvendelse fra Syddjurs kommune vedr. de
skure/overdækninger/togvogne m.v. vi har. Der skal styr på det i forhold til byggetilladelser m.v.
Overdækningerne er der søgt byggetilladelse til.
Sekretariat og togvogne er flytbare, men har stået i mange år (over 20).
Skure under en vis størrelse skal der ikke byggetilladelse til.
Erik svarer på henvendelsen fra kommunen.
Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har penge på kontoen. Vi får ikke kommunalt tilskud løbende mere, nu kommer det i et beløb.
Vi har nogle debitorer:
En elev med gammelt udestående – en manuel faktura der er glemt. Birgitte kontakter dem.
En tidligere opstalder, som stadig har et udestående. Jena kontakter pgl. igen mhp at få betaling.

Vi har fået henvendelse om at få Clearhouse i stedet for Nets som betalingsløsning. Da det pålægger
opstalderne udgiften til betaling, siger vi nej tak.
Tilbagemelding til opstalder med hest, der har været væk i ridning.
Anette sender svar på mail.
Hø.
Vi har købt noget hø, og har indgået en aftale om at få nogle priser på hø for næste sæson. Vi får
både det tørre og det våde (når de kommer ind).
Samme person har slået hø på vores egne marker, og det blev kun til 40 baller. Vi kan ikke betale
for hele sæsonen på én gang.
Naboen vil ikke tage vores møj mere. Men den nye hømand vil sætte en 20 m3 container op som vi
skal betale for at få tømt.
Vi får stadig halm fra Gunnar.
Medlemskab til distriktsmesterskabshold for KRT.
Vi har både et dressurhold og et springhold, der gerne vil stille op for Kongsvad til
distriktsmesterskabet i d12. De søger begge om at få sponsoreret medlemskab til de deltagere, der
ikke er medlem af Kongsvad (i alt 5 på de to hold). Det vil sige en udgift på i alt 1.125 kr. Samtidig
får Kongsvad lidt reklame ved at de rider for os.
Enighed om at sponsorere de 5 medlemsskaber.
Venteliste bokse og undervisning.
Undervisning. Selvom vi har fyldt holdene op, er der stadig 36 på venteliste.
Lige nu er der 3 udefra på venteliste til boks. Og et par interne ønsker om rokering.
Indkøb af skovl med tænder i bund, og overfald.
Er tidligere besluttet i bestyrelsesgruppen på facebook, at vi indkøber skovlen til en pris af ca.
10.000 kr.
Herpes – opdatering af beslutning på mødet 8.4.21.
Da situationen med herpes nu er normaliseret, skal vi have ændret på vores tidligere beslutning:
•

Stævner: Heste må gerne komme i stald og vaskeplads hvis de er herpesvaccineret.

•

Undervisning ugentlig: Behøver ikke tage temp., men må ikke komme i stald og på
vaskeplads. Må ikke komme hvis der er symptomer. Hvis den er herpesvaccineret, må de
gerne komme i stald og vaskeplads (også udefrakommende).

Bund springbanen.
Vi prøver at få nogen ud og se på banen og komme med gode råd. Det er vigtigt at vi får den ordnet,
så vi er klar til ny stævnesæson.
Toilet – samletank.
Vi afventer stadig. Det skal være inden 18.9., hvor det sidste stævne er.
Placering trailer til træning.
Traileren flyttes, så der kan være 2 biler parkeret ved det lille hus. Morten snakker med Elisabeth.
Rengøring rytterstue.
Der sættes en tavle op, så man kan se, hvornår der er blevet gjort rent. Bliver endnu mere vigtigt, da
vi nu forhåbentlig får en vinter, hvor vi kan bruge rytterstuen.
Damprensning af stald og kalkning:
Vi sigter efter den 23. eller 24. august. Erik spørger Per.
Eventuelt.
Der bliver lavet lys ved møddingen, i indkørslen og på p-pladsen, som tænder automatisk når det er
mørkt.
Toby taber sig selvom han får meget mad – vi prøver med noget tilskud.
Nanna har ryddet op i rideskolehestenes udstyr. De ting vi har til overs derefter, vil vi donere til
andre klubber eller foreningen ”Rescue horses”.
Nyt pengeskab – det nuværende bøvler pga. en defekt låge.
Trillebører – Morten køber nye trillebører.
Vi køber nye koste og løvfaldsriver.

