Dagsorden bestyrelsesmøde.
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
27. januar 2022 hos Birgitte

Afbud fra Anette – Morten er med virtuelt.
Godkendelse af referat fra 15. december 2021.
Ikke udsendt, godkendes på facebook-gruppen.
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Vi skal have besluttet, hvad vi gør med Cirkeline. Udsigterne er ikke så gode. Vi er nødt til at sælge
hende som projekthest – vi prøver med 10.000 i første omgang. Og så skriver vi hvad status er, og
at vi som rideskole ikke kan bruge tiden på at genoptræne.
Musse: Vi er i gang med at købe Musse (tidligere opstaldet pony). Vi skal lige prøve den først.
Nanna aftaler nærmere med ejer. Planen er at vi får den til Kongsvad den 6.2.22.
Nannas har i næste semester tre dage fra 10-12 på universitetet. Men kommer tilbage og giver hø
efter skole.
Nanna er kommet til skade med ryggen. Hun skulle tømme en boks, så Toby kunne komme i boks.
Så hun flyttede på en kasse med hestesko – og fik ondt i ryggen. Vi skal sørge for at få det anmeldt
som arbejdsskade.
Orientering fra formand.
Afbud fra Anette.
Orientering samt punkter fra ejere.
Vi mangler stadig at få papirerne fra undersøgelsen af toilettanken. Vi prøver en opstalders mand
for at se om han kan lave det. Det skal (stadig) være i marts/april. Erik tager fat i dem og får et
overslag på prisen.
Skure: Vi kæmper stadig med at gøre papirerne rigtige.
Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har nu fået lokaletilskuddet, Vi får 136.861 kr. Og så har vi bedt om at få det nye lokaletilskud
hvert kvartal. Så nu får vi aconto 40.000 kr. pr. kvartal.
Vi får ikke tilskud til de udendørs baner, kun til ridehallen.

Springbanen er rigtig god lige nu, men problemet bliver når den er for tør. Vi må have hjælp til
hvad vi gør til sommer, hvor den bliver meget glat.
Vi har nogle skyldnere.
Vi skylder 13.600 for vand og el.
Vi har sat prisen op fra 1.2.22 efter beslutning på sidste møde.
Bokse.
Vi har stadig en ledig ponyboks, som lige nu bruges til rideskolehest. Vi har 1 på venteliste til
ponyboks.
Føl:
Det besluttes, at vi laver mulighed for at man kan have føl på Kongsvad. Det vil blive på følgende
vilkår:
Man skal leje en boks til både hoppe og føl (dvs. 2 bokse).
Man skal selv passe med udlukning og indlukning samt vand og stråfoder på folde.
Fold til hoppe/føl vil blive på den anden side af vejen.
Comfi flytter 5.2.22.
Generalforsamling – eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen er søndag den 27. februar 2022 kl. 13.00.
Kristine, Birgitte og Anette er på valg. Anette genopstiller ikke.
Kristine spørger en partforælder, da hun jo nu er opstalder, og vi vil gerne have at der er
partforældre, der stiller op til generalforsamlingen.
Jeanette vil gerne stille op til bestyrelsen. Trine vil gerne stille op til suppleant.
Revisorerne skal spørges om de vil fortsætte.
Status vandrør.
Det bliver færdigt i weekenden, så alle er færdige med at hente vand i spande.
Mobilepay-bokse.
Nanna har stævneudvalgets.
Jena opretter cafe.
Lotte opretter til skridtbånd.

Staldvagt 19.2.22
Morten tager den 20.2. i stedet for Lisbet.
Opstaldermøde: Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00 i rytterstuen.
Eventuelt.
Næste møde aftales ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen
Marie får en fødselsdagsgave til 300 kr. – Nanna køber
Eriks far får en kurv til ca. 300 kr. – Jena køber
Besøg af DRF 8.2.22 vedr. ryttermærke. Mødet er for underviserne.

