Referat af bestyrelsesmøde.
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
21. september 2021 hos Morten

Godkendelse af referat fra 17. august 2021
Godkendes på facebook.
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Der var tandlæge til rideskolehestene i går. De to nye havde heldigvis fine tænder. De fungerer fint i
rideskolen. Utopia er en smule nervøs anlagt, men det kommer. Den er god til de lidt højere elever.
Vi skal have skaffet et nyt pas til Tarah, da det gamle forsvandt i posten fra Seges.
Orientering fra formand.
Ikke til stede.
Orientering samt punkter fra ejere.
Tanken til toilettet: Vi har en opstalder, der gerne vil grave den ned. Vi mangler papir på prøverne,
som vi har fået lavet. Erik og Karl efterlyser dem.
Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har 81.000 kr. og vi får aktivitetstilskud og lokaletilskud i løbet af november.
Vi mangler stadig nogle regninger fra elever der skal betales og fra en gammel opstalder.
Kursus den 8.10.21 hos Syddjurs vedr. conventus – fonde og puljer osv. Jena og Birgitte deltager.
Indluk/hø – vinter 2021/2022
Mandag: Maja
Tirsdag: Camilla
Onsdag: Maja
Torsdag: Elisabeth
Fredag: Maja/Anna skiftevis – Lotte back-up
Hø tirsdag: Mia
Hø onsdag: Karin

Halmpiller torsdag: Gabi
Vandkar:
Vi skal være opmærksomme på, hvornår der kommer hård frost. Så skal de selvopfyldende væk
inden da, så vi ikke ødelægger dem ved at fjerne is af dem.
Vi skal afprøve en frostfri vandkop på rideskolefolden. Morten og Nanna.
Vandrør:
Morten og Karl skal have skiftet dem inden vinter/frosten.
Ryttermærkeundervisning.
Birgitte har været inde på DRF og finde det nye koncept på ridemærkeundervisning. Nyt at det skal
foregå i den normale undervisning. Det viser sig, at vejledninger m.v. er på 294 sider!! Birgitte
tager det med på distriktsrådsmøde i D12 og spørger om nogen er godt i gang, og har gode ideer.
Opstaldermøde onsdag den 6. oktober 2021.
Fortælle lidt om ”vinterregler”.
Pris på staldvagt er 300 kr. vinter og 200 kr. sommer. Det nytter ikke noget at vi presser prisen op,
så dem, der har brug for at bytte en staldvagt, kommer af med mange penge.
Opfølgning på vaccinationer – medbring pas, så vi kan notere det. Hvis man ikke deltager i
opstaldermødet, skal man efterfølgende vise pas til Nanna.
Staldvagter fordeles på doodle i stedet for på opstaldermødet. Det vil spare tid på mødet. Parter
sørger Birgitte for at få fordelt via kalenderen i rytterstuen.
Ved indluk må der ikke stå heste på staldgangen, og hvis man rider umiddelbart inden, så bør man
lade sig hest stå inde bagefter.
Responstid på henvendelser til bestyrelsen. Nogle punkter må afvente bestyrelsesmøde.
Rygning forbudt – ryg i rygekrogen.
Facilitetskort vinter (1.10.21-31.3.21):
Vi sælger igen i år facilitetskort om vinteren. Disse gælder kun til udendørs baner. Hvis
holdunderviserne bruger udendørsbanen, kan facilitetsholdere ikke bruge den samtidig. Et
facilitetskort gælder til en ekvipage.
Facilitetskort kan heller ikke bruges til stald og vaskeplads.
Arbejdsdag.
Lørdag den 25.9.21.

Der er p.t. ikke så mange tilmeldte, men vi gennemfører og når de opgaver, vi kan nå.
Eventuelt.
DLG har ringet at vi kan få billige forsikringer igennem dem hos Tryg. Vi har en landboforsikring
der koster 3.500 om året hos Alm. Brand. Morten snakker med dem.
Næste møde: Onsdag, den 27. oktober 2021 hos Lotte og Erik

