Dagsorden bestyrelsesmøde.
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
16. august 2022 kl. 18.00 hos Jena

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

Godkendelse af referat fra d.20. juni 2022.
Referat godkendt
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Opdateringen af Musses helbredstilstand efter operationen er rigtig positiv.
Der bliver søgt efter en ny pony, som erstatning for Gaya, da det er bestemt, at den skal sælges.
Gerne en stor 1-pony eller en hest.
Når Gaya skal hentes fra fold, skal der stadig en voksen/underviser med.
Detaljeret info/partsbrev er ved at blive udfærdiget, hvor det bliver skrevet, hvad man har af
opgaver, som opstalder/part.
Nannas kommende semester ser fornuftigt ud i forhold til KRT, dog med lidt udfordringer, når
det bliver mørkt mht. udluk af heste.
Line og Julie kan sikkert fint hjælpe til, hvis de får besked i god tid.
Orientering fra formand.
Det har været en god sommer, hvor alle på bedste vis har holdt KRT pænt.
Orientering samt punkter fra ejere.
Fam. Heltborg får i midten af sep. en ung kvinde fra Sverige, som work-away, til at arbejde i
stalden sammen med Line.

Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Der er penge på kontoen.
Der er stadig et par forfaldne fakturaer, hvor der nu bliver sat rykkergebyr på pr. mdr. á
kr.100,00. Birgitte har haft kontakt med skyldnerne.
Hø/wrap levering vinter 2022
Vi vil prøve at se os om efter ny leverandør, da dialogen med vores nuværende er en smule
problematisk.
Mødding
Samme problematik, som ovenstående, grundet at vores nuværende hø/wrap leverandør aftager
møg, ved at vi køber hø/wrap hos ham.
Status på skur på den anden side af vejen
Skuret som vi købte for kr.9.500,- er aldrig kommet. Der er blevet lavet en politianmeldelse på
sagen. Vi har fået kr.4000,- igen, men mangel stadig kr.5.500,- og stadig et skur.
Bestyrelsen er enig om, at der må købes et skur til marken på den anden side.
Damprensning af stald
Damprensning af stald ønskes ordnet på en dag. Lotte skriver ud, om der er et par personer, der
kan stå for arbejdsopgaven, inden hestene skal ind igen.
Herreklubben
Der er mangel på personer, hvilket vi skal gøre opmærksom på til parts- og opstaldermødet.
Det er en betragtelig indkomst, som de genererer, der kommer os alle til gode.
Parts- og opstaldermøde d.25.august
Lotte tager opgaven som referent, da Jeanette er fraværende.
Kristine sender en påmindelse ud vedr. mødet og beder om at få sendt punkter ind.
Punkter er bl.a.– Herreklubben, damprensning, indluk, slå græs under hegnet, samling af klatter.

Eventuelt.
Alle hverdagshold er nu fyldt op. Der er nu 38 på venteliste.
Nanna har fået part på Felix, mens Musse er sygemeldt, og Lilje har fået part på Topper.
Jena har fået mulighed for gavekort, som præmie, fra en coach vedr. session i mentaltræning.
Der blev aftalt, at hun kan kontakte Nanna.
Vores kloaktank mangler stadig at blive nedgravet, men vi mangler en autoriseret kloakmester.
Morten prøver at tage kontakt til en bekendt.
Der er tidligere blevet godkendt fra bestyrelsens side, at Erik skulle købe brandslukker og tæppe
De vil nu blive indkøbt. Ligeledes pæle til hegn. Nanna og Lotte tjekker op.
Med tiden bliver der lavet to ekstra bokse i maskinhuset til Fam. Heltborgs heste.
Bestyrelsen har bestemt, at der skal købes en halmrundel.
Byggeansøgninger på dommervogn og sekretariater er der stadig korrespondance om
mellem Erik og kommune.
Næste møde er d.20. september kl.18:00 hos Lotte og Erik, Hvedevangen 31, Thorsager.

