Dagsorden bestyrelsesmøde.
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde

30. maj 2022 kl.18:00 hos Lisbet

Deltager: Birgitte, Nanna, Jena, Trine, Lisbet, Morten, Erik, Lotte og Jeanette
Afbud: Kristine

Godkendelse af referat fra 20. april 2022.
Referat godkendt.
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Musse er pt. halt og er nu på sygefold.
Orientering fra formand.
Intet at berette, da hun er fraværende.
Orientering samt punkter fra ejere.
Futte skal i handelsundersøgelse i morgen, d.31. maj, men der er en anden i kikkerten.
Futte skal gå ude fra i morgen, da Karamber, en vallak Line skal have i ridning, flytter ind.
Planen er at Beadee skal gå ude hele året.
Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har kr.132.000,00 og i dette beløb indgår to lokaletilskud som vi har fået.
Gælden er kr.11.000,00. Vi har kr.5000,00 til gode.
Elprisen er steget med 70%, hvorfor vi virkelig skal huske at minimere vores strømforbrug.
Skur til fold på den anden side af vejen.
Der skal være et skur på folden, da de ponyer/heste, der skal gå der, også skal have et sted at
komme ind i ly.
Vi skal sørge for at undersøge, hvilke muligheder der er.

Baner
Roundpen er stadig for dyb trods det, at den er stampet.
Lotte undersøger, hvad prisen er for at få lagt måtter under sandet.
Springbanen, den udendørs dressurbane samt ridehallens bund er god.
Græs folde
Hestene forventes på foldene om 9 dage.
Ridelejr
Springundervisere er fundet. Dommer endnu ikke fundet, og vi afventer svar fra
dressurunderviseren.
Begge ridelejere er fuldt booket.
Undervisning
Louise holder pause pga. eksamen som underviser om mandagen indtil efter sommerferien.
Emilie er underviser om mandagen, indtil sommerferien.
Julie er underviser om tirsdag.
Cille er stoppet.
Freja er underviser om torsdagen og er faldet godt ind som underviser.
Ditte Marie er underviser om lørdagen.
Gaya
Vi skal gøre opmærksom på, at der har været problemer med hende i form af bl.a. bid og spark, når
hun skal hentes ind fra fold, hvorfor der ALTID skal en voksen med ud på folden for at hente hende.
Gaya er en sød og god allround pony, som vi skal tage hånd om.
Cafeudvalg – rekruttering
Der er store problemer med rekruttering, og Trine vil lave et udkast til et skriv til elev og
partsforældre, hvor det fremgår, at man som forældre skal deltage som hjælper, hvis man melder sig
til stævne.

Nanna sommerferie
Nanna holder ferie i ugerne 31 og 32, hvorfor man skal tage kontakt til en i bestyrelsen, hvis man får
problemer af nogen art. Morten laver opslag med afløser.
Arbejdsdag d.19/6
Morten har overblik over hvilke opgaver der mangler fra sidste arbejdsdag samt nytilkommende
opgaver.
Tømme løsdrift – togvogn
Nanna tager en vurdering.
Plan med togvognen ved sommerfoldene
Hvis togvognen bliver åbnet i den ene ende samt repareret kan den benyttes.
Eventuelt.
For at præcisere mht. venteliste til bokse, så kommer man bagerst i sin kø, hvis man siger nej til en
boks.

Der er et problem mht. at foder, tilskud etc. forsvinder. Som bestyrelse ser vi meget alvorligt på
problemet, og vi har derfor enstemmigt vedtaget, at bliver man opdaget, vil det føre til bortvisning
fra KRT.
Lotte laver udkast til et skriv, som sendes til Kristine og Morten.
Lotte spøger Pia efter pris på toiletvognen til stævne og vender tilbage til Pia, hvis vi ønsker at leje.
Indkøb til fedtsprøjte til minilæsser på ca.kr.2000,00 er bevilliget.
Indkøb på anlæg og højtaler til dommervognen på ca.kr.3000,00 er bevilliget.
Part- og opstalder møde torsdag d.25. august kl.19:00 i rytterstuen.

Næste møde d.20. juni kl.18 hos Jeanette, Lykkenvej 8, Mørke.

