Referat d. 20. april 2022
hos Lotte og Erik

Deltager: Lotte, Erik, Birgitte, Jena, Kristine, Trine, Lisbet, Nanna, Jeanette (Morten med online)
Afbud:

Godkendelse af referat fra 14. marts 2022.
Godkendt.

Orientering samt punkter fra daglig leder.
Toby og Musse skal ud, når der ca er 5 grader om natten.
Der er ca. 200 starter til stævnet i weekenden d.22-24.april.
Vask af vandkar er udsat til næste uge.

Orientering fra formand.
Arbejdsdagen gik rigtig godt og der blev udført mange af opgaverne.
Man skal deltage i 2 ud af 3 arbejdsdage – dette kan godt være to halve dage, der så tæller som en.

Orientering samt punkter fra ejere.
Kommunen er endnu ikke tilfreds med de indsendte papirer på skurene.
Erik sørger for yderligere information til kommunen.
Tanken til toilettet er kommet, og den bliver gravet ned senere, hvilket bliver mellem to stævner.

Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har nogle der skylder, og dem tager Birgitte kontakt til.
Vi har penge på kontoen, hvoraf nogle skal gå til ridebanerne.
D.19/5 på Kulturhotellet i Rønde er der kursusaften, som Syddjurs Kommune står for, der bl.a.
omhandler kommunale puljer og tilskud samt daglig drift. Foreningsaftenen er gratis. Birgitte og
Jena deltager, hvis muligt.
Bestyrelsen har skrevet under på at Nanna får et dankort, som hun kan bruge i klub regi. Jena står
for udfærdigelsen af papirarbejdet.

Modtagelse/info til nye opstalder og parter.
Partskontrakten er blevet opdateret lidt.
Pris på ridelejer bliver kr.1.600,00 og det bliver i år uge 26 for parter og opstalder og uge 27 for
elevryttere og udefrakommende ryttere.
Opstalderkontrakt skal gennemgås med den nye opstalder på samme måde, som partskontrakten
bliver gennemgået – Kristine og Birgitte vil gennemgå proceduren.

Status på opgaver fra arbejdsdagen.
Der blev udført rigtig mange af opgaverne. Morten har overblik over hvilke der mangler.

Bund dressurbanen
Springbanen er god. Der bliver kørt yderligere flis på, som Lisbet bl.a. vil stå for.
Dressurbanen trænger til afretning, opfyldning af sand og efterfølgende flis.
Vi forsøger at komme flis på vores Roundpen, for at forbedre bunden.

Gødning af græs.
Gødning af græs er vedtaget, men vi slår ikke hø i år.

Indgræsning.
Når der er blevet gødet, og vand og vejr tillader det påbegyndes indgræsning.

Gødningsprøver.
Gødningsprøver bliver sat i værk af Nanna.

Venteliste på boks til Marie.
Vi forslår at Luka eller den nye pony kommer på sommergræs. Dette kan tilbydes, da Toby går ude,
så snart nattemperaturen er min. 5grader.

Eventuelt.
Næste møde er mandag d.30/5 Havhusevej 39 hos Lisbet kl.18.

