Dagsorden bestyrelsesmøde.
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
27. oktober 2021 kl. 19.00 hos Lotte og Erik

Afbud fra Morten, Kristine og Karl.

Godkendelse af referat fra 17. august 2021 og 21. september 2021.
Godkendt.
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Cirkeline: Sender video til Horsedoc, og så får vi besked på, om vi må starte genoptræning.
Orientering fra formand.
Er blevet ringet op af DRF om at de gerne vil mødes med os om certificering. Det kan være den 19.
november 2021, hvor DRFs repræsentant i forvejen skal på Vilhelmsborg. Anette giver besked om
at det kan vi godt.
Formand sætter igen gang i møder med daglig leder. Derudover MUS-samtale.
Cafeen tjener stadig penge – der går penge ind i boksen. Der kommer også gode penge ind på
skridtbånd.
Orientering samt punkter fra ejere.
Vi prøver at rykke for papirerne vedr. toilettanken, så vi kan få en ny gravet ned.
Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har ca. 50.000 på kontoen. Vi har endnu ikke fået lokaletilskud.
Vi har 1.600 ude og stå, og derudover en tidligere opstalder, der stadig skylder.
Vi har ubetalte regninger for ca. 7.000.
Vi skal søge ”forventet lokaletilskud” for 2022 inden 1.11.21. Vi skal have ny springbane i 2022, så
udgiften dertil skal med på ansøgningen. Vi anslår det koster ca. 100.000 kr.
Birgitte og Jena var til foreningsaften i Syddjurs kommune. Der var flere muligheder for puljer og
tilskud.
Vi kan søge §18 midler til ”Frivilligt socialt arbejde”. Primært til udsatte grupper
Isopro – kan man søge også til drift.
Evt. søge til sikkerhedsveste på §18.
DIF og DGIs foreningspulje

Grus på gårdsplads inden vinter.
Vi skal have hældt grus i gårdspladsen inden det bliver frost. Vi køber to læs og hælder ud i
gårdspladsen, så det ikke bliver så glat.
CHR-registreret hestehold.
Vi skal have læst op på det, og have styr på det.
Orientering fra distriktsrådsmøde.
Kurser: D12 har altid været god til at holde kurser, men er nu blevet stoppet af DRF, som gerne vil
centralisere kurserne. D12s distriktsråd inviterer DRFs ledelse til en temadag, hvor vi kan drøfte
vores oplevelse af, at mere og mere centraliseres. Og vi vil især drøfte vores mulighed for stadig at
afholde kurser i D12. Derefter inviterer vi udviklingskonsulenterne for at høre om deres ideer og
muligheder for hjælp.
Kæphesteklasser: Ørsted Rideklub har haft stor succes med især kæphesteklasser. Har også været en
del af DRFs VM-holdturnering, hvor der hentes point i alle DRFs discipliner.
Punkter til repræsentantskabsmøde. D12s distriktsråd kan evt. blive inviteret til ekstra møde,
såfremt vi har brug for at drøfte punkter, der skal på repræsentantskabsmøde.
Bokse.
Target er flyttet i Donnas boks.
Sara overtager Germanys boks
Beadee i Targets gamle boks
Vi har en ledig ponyboks. Den er tilbudt til en elevfar som sagde nej tak. En anden elev havde ikke
fået en hest endnu.
Nu er der en islænder, der får tilbuddet.
Ryttermærker.
Birgitte har printet det nye materiale, det er 294 sider!! Vil prøve at høre andre klubber, om de har
fundet en vej i det, så man kan undervise på de normale hold. Det har aldrig været meningen med
det nye koncept, at der skulle oprettes særlige ryttermærkehold, men da undervisningsmaterialet er
så omfangsrigt, er det svært at se at man kan komme igennem det i den normale undervisning
Eventuelt.
Brandslukkere – Morten og Erik køber. OBS at købe overtræksposer med, da de ellers bliver meget
beskidte.

Vi skal have lavet en heste-førstehjælpskasse. Skal stå i foderrummet. Vi har en almindelig
førstehjælpskasse i rytterstuen, som skal fyldes op. Nanna står for at få lavet en hesteførstehjælpskasse.
Vi skriver ud til alle med stævnekontingent at de skal skrive til kasserer@kongsvad.dk hvis de ikke
vil trækkes 200 kr. den 1.2.22.
Vi køber nye lette springstøtter og nogle sikkerhedskåle. Anette køber.
Vi skal købe en ny lukke-system til Nannas udlukning, den skal være over 5 meter. Nanna køber.
På opstaldermødet blev det foreslået, at nye elever skulle have en mentor (erfaren forælder) til at
hjælpe i starten. Derudover skal vi have opdateret vores velkomstfolder til nye elever/opstaldere.
Det haster med at få skiftet rørerne i de høje stald – Morten og Karl finder en dato.
Roundpen skal stampes, så vil den blive god igen.

Næste møde: Den 1. december 2021 hos Jena (incl. julefrokost)

