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

20. juni 2022 kl.18:00 hos Jeanette

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

Godkendelse af referat fra 30. maj 2022.
Referat godkendt.

Orientering samt punkter fra daglig leder.
Der kommer dyrlæge til Musse på torsdag d.23/6.
Der skal stadig en voksen med på fold, når Gaya skal hentes ind.
Der er blevet ryddet op på loftet i forbindelse med arbejdsdagen, og der blev sat en del gamle ting
til salg, som er blevet solgt samlet.

Orientering fra formand.
Dejligt at stævnesæsonen er godt begyndt med god energi, godt humør og mange starter.
Skønt med alle dem, der giver en hånd til stævnerne. Det kan ikke lade sig gøre uden frivillige
hænder.

Orientering samt punkter fra ejere.
Springbanen er god pt. Det samme kan siges om dressurbanen. Banen i ridehuset er også god, men
skal bare vandes.

Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Der er penge på kontoen og vi skylder ingen penge.
Der kommet pænt med penge ind via MobilePay ved salg til stævnerne samt salg i hverdagene.

Café- og burgerbar fremadrettet
Pommes frites blev ved sidste stævne solgt ude i Herreklubbens bod, hvilket fungerede godt, da
caféen så kan være bemandet af de unge mennesker.
Vi prøver at gøre det igen til stævnet på søndag, så de voksne kan hjælpe hinanden, hvilket gør
bemandingen mindre sårbar i både café og Herreklub. Det vil også gøre, at kunden kun skal bestille
og betale et sted når burger og pommes ønskes.
Klubben skal afregne burgere og øl med Herreklubben efter stævne.
Vi skal fremadrettet huske at sætte tlf.nr på regningen, samt skrive hvad der bliver solgt.

Biomasse til kommende biogasanlæg
Vi er interesseret i at høre nærmere om anlægget, og om det kan give mening mht. hestemøg.

Status på høloft og manglende foder
Vi opfordrer til, at man låser sit foder, kosttilskud etc. inde i eksempelvis en hyndeboks, og igen vil
vi påpege, at man SKAL spørge, inden man låner noget, ellers bliver det anset som tyveri, hvilket
fører til øjeblikkelig bortvisning.
Vi har undersøgt muligheden med videoovervågning, hvilket ikke er en mulighed.

Status på arbejdsdag d.19/6
Der var god opbakning både med børn, partsforældre samt opstalder.
Der blev ordnet en masse opgaver bl.a. ukrudt på gårdsplads og ved fliserne, flagstangsfoden blev
malet, der blev ryddet op, kørt på lossepladsen, slået græs samt en hel del andre opgaver.

Eventuelt

Der kan søges fondsmidler i Ungepuljen i Syddjurs. Der er ansøgningsfrist d.1/9 og Lotte vil se på
mulighederne for at søge.
Der bliver lavet goddiebag til ridelejrens deltagere, og der er nu styr på undervisere både til dressur
og spring samt dommer og andet.

Næste bestyrelsesmøde d.16.august kl.18 hos Jena, Søndermarken 111, Kolind.

