Dagsorden bestyrelsesmøde.
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
15. december 2021 kl. 19.00 hos Jena (incl. Julefrokost)

Afbud fra Morten og Anette
Godkendelse af referat fra 27. oktober 2021.
Godkendt.
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Nanna er ved at se om vi kan samle vaccinerne til to gange om året, så vi kan bevare tilbuddet fra
dyrlægen.
Kiropraktor til Gaya og Babeth i dag. Babeth er blevet løsnet op, og Gaya var fin. Har dog lidt tryk
af sadlen, og det har Lebo også. Så Nanna sender bud efter sadelmager.
Cirkeline er i genoptræning. Sidst vi prøvede at trave blev den halt igen. Nu har vi skridtet/
skridtbånd i en periode, og prøver igen at trave.
Orientering fra formand.
Afbud fra Anette.
Orientering samt punkter fra ejere.
Vi afventer stadig oplysninger om toilettanken.
Erik har sendt 7 byggeansøgninger på de skure vi har. Dommervognen og sekretariatet er godkendt.
De øvrige ”skure” er vores overdækninger på foldene, som skal søges et andet sted.
Vi kan ikke fremover lade folk selv bygge skure med materialer, som vi lægger til (som vi tidligere
har besluttet). Der skal ansøges om skure uanset hvor de skal stå.
Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har 31.000 på kontoen. Mangler stadig at få lokaletilskud.
Vi skal have tømt de sidste mobilepay-bokse inden 31.12.21.
Har fået henvendelse fra zakobo, om vi vil over på systemet Clearhouse i stedet for Nets. Vi har
tidligere sagt nej, fordi gebyret ville blive pålagt vores medlemmer. Men nu kan gebyret pålægges
os (det betaler vi i forvejen hos Nets).
Fordelene ved Clearhouse er nu så store, at vi overvejer. Dog finder Jena ud af, om det påvirker
medlemmerne, så de skal oprette deres kort igen.
Zakobo udfylder papirer om opsigelse af nets.

Jena har købt julegaver til daglig leder og underviserne.
Vi skal være opmærksomme på, at vores medlemstal falder 1.1.22, da alle der er flyttet eller stoppet
i løbet af 2021 har stopdato 31.12.21.
Priser 2022:
Da alle vores udgifter stiger (el, foder, vand m.v.) er vi nødt til at sætte priserne op fra 1.2.22.
Priserne er ikke steget siden 1.1.2018.
Undervisning: Sættes op fra 300 til 330. Part sættes op fra 150 til 170.
Opstaldning sættes op med 100 kr. pr. boks pr. måned (både pony og hesteboks).
Vi skriver ud om prisstigningen til både opstaldere og elever via zakobo.
CHR-registreret hestehold.
Vi har nu registreret stedet, og næste år skal alle heste registreres.
Bokse.
Vi har stadig en ledig ponyboks fra 1.1.22.
Arbejdsopgaver udover daglig leder.
Vi får problemer når Karl stopper, med at finde nogen til at køre hø og halm. Vi prøver at finde en
efterlønner/pensionist, som evt. kan hjælpe et par timer en formiddag om ugen.
Spring onsdag privat.
Holdundervisning er slut kl. 19 om onsdagen. Derefter kan private opstaldere skrive sig på. Det
bliver på whiteboarden, og senest søndag kl. 20 – og strege sig ud bagefter.
Banen bliver ikke pillet ned af holdundervisning hvis der er private skrevet på. Hvis man har
skrevet sig på til privat spring, så skal man komme og hvis man ikke kommer, er man ansvarlig for
at få banen pillet ned.
Undervisersituationen.
Vi mangler en mandagsunderviser fra 17.1.22-april 2022, og igen fra august 2022.
Vi mangler en lørdagsunderviser hver anden lørdag fra 1.1.22, men har fundet en, som vi forventer
kan starte. Hun hedder Ditte, og passer køer hver anden weekend, og skal så undervise hver anden
weekend.
Klubtøj fra Tårup
Vi har fået en henvendelse om klubtøj fra Tårup Rideudstyr. Vi lægger et link på hjemmesiden og
på facebook, og så kan vi opfordre Michael til at reklamere på Kongsvad-siden.

Certificeringer.
Anette og Birgitte havde fredag den 19. november 2021 møde med klubkonsulent Maibritt fra
Dansk Rideforbund med henblik på at blive recertificeret i sikkerhed.
Certificeringsordningen er ændret, så der nu kun er 4 certificeringer: Sikkerhed, Elevskole,
Bæredygtighed og Lærested.
Vi fik vores recertificeirng i Sikkerhed, men vi fik også nye certificeringer i Elevskole og
Bæredygtighed.
Hun ville gerne om Ridehesten måtte komme og interviewe os, og de ville gerne have nogle billeder
fra os, så det kan blive skrevet om på deres facebookside.
Nanna finder nogle gode billeder, og vi giver besked om at det er ok med Ridehesten.
Medicinhåndteringskursus.
Nanna tilmelder sig medicinhåndteringskursus når der bliver oprettet et.
Generalforsamling – eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer.
Kristine, Birgitte og Anette er på valg.
Kristine spørger en partforælder, da hun jo nu er opstalder, og vi vil gerne have at der er
partforældre, der stiller op til generalforsamlingen.
Mudderfolde.
Der er meget mudder på fold 2 – vi ønsker ikke at de får mulighed for at komme på sommergræsset,
da det så ikke kan bruges til sommer. Vi har i forvejen lavet foldene større i år end de plejer.
Til næste år må vi bytte de små vallakker ud med de store, så fold 2 ikke bliver så mudret.
Der er mudder rigtig mange steder lige nu pga. den megen regn og sne/is der er smeltet. Det kan vi
ikke gøre noget ved.
Eventuelt.
Brandslukkere – er ikke købt endnu - Morten og Erik køber. OBS at købe overtræksposer med, da
de ellers bliver meget beskidte.
Det ser ud til at Nannas nye studieplan kan komme til at passe med arbejdet på Kongsvad.
Vi køber en centrifugal-saltspreder til ATV’en, den koster 1.685 kr. incl. moms.
Næste møde: Torsdag den 27. januar 2022 hos Birgitte.

