27-06-2016
Møde indkaldt af:
Referent
Deltagere

18:30
Susanne Biltoft
Mixi
Tina Jensen
John Mikkelsen
Kirsten Bjørklund
Hanne Friberg
Birgit Winkel

Fraværende

Anne With

Kirsten Bjørklund

Agenda
1 - Godkendelse af referat /v. Susanne
2 - Nyt fra renovering Susanne/Tina
- Nye tegninger fra arkitekterne (fremsendes af Tina asap)
- Orientering fra Ombygningsudvalget /v. Tina og Hanne
- Indhentning af tilbud
- Sponsor-støtte/ansøgninger til fonde - opdeles evt. i store og mindre projekter /v. Susanne, Hanne og John
3 - Økonomi /v John
- Regnskab og budgetopfølgning
4 - Nyt fra Hesteloven og SPR /v. Anne og Susanne
5 - Sikkerhed
- Se fremsendt notat fra Julie
6. Stald, pensionærer og rideskole /v. Susanne, Anne og Birgit
/v. Susanne
- Josefine stopper - løsning /v. Susanne
- Nye folde i Parken /v. Susanne
- Rideskolen /v. Birgit

7 - Kan vi kommunikere lidt mere
- beslutninger, opfordringer, ideer
- evt. lidt uformelt
- hvem vil ?
8 - Ridesti i Bernstoffsparken og adgang til parken via Tagestorp?/v. Susanne og Anne
9 - Referater på hjemmesiden /v. Birgit
10 - Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp? /Hanne
11 - Eventuelt

Agendapunkt:

1 - Godkendelse af referat /v. Susanne

Referatet er godkendt
Evt kommentarer
Handlingspunkter

Ja

Agendapunkt:

2 - Nyt fra renovering Susanne/Tina

Diskussion

- De friske tegninger diskuteres
- Facaden oppe på høloftet skal forsøges trækkes tilbage så det giver ovenlys til midtergangene (Obs for gene hos naboerne, hvis vi kan kigge
ind i naboernes haver)
- 1. sal er der omkring kontoret lavet et køkken, der kan laves i glas, så det er lovligt
- Skridt båndet er sat bag p-pladsen, hvor det gamle skur stod, hvor der laves overdække også til cykler.
_______________________________________________________________________________________

Beslutning

Boksstørrelse: 9 m2 + 11,5 m2
Rideskoleheste/ponyer får de fleste vinduesbokse, sådan har vi besluttet det.
30 rideskolebokse og 45 privatbokse – vi har 25 rideskolebokse i dag – kan evt. rykkes så der kommer et par ekstra privatbokse
P-pladser bliver samme antal som nu hvor trailerne står der
Trappen er rykket ud til det enlige værelse og det enlige værelse rykkes tættere på køkkenet

Ansvarlig

Handlingspunkter
Vi tager nuværende tegninger til Martin, hvorefter
vi (Tina), med Martins ændringer inkorporeret,
kontakter arkitekterne mhp. oplæg om budget så vi
kan komme videre - efter modtagelse af
arkitekternes bud, tager vi Søren med på råd.

Deadline dato

Ansvarlig

Deadline dato

Tina +
byggeudvalget

Over sommeren

Agendapunkt:

Diskussion

3 - Økonomi /v John
Budget ser fornuftigt ud – lønningerne er steget lidt pga feriepengeudbetaling
Flere penge på rideskolen, stiger lige så stille, da der er oprettet et par ekstra miniputhold, hvor et par hestehold er rykket sammen og derfor
giver plads til ekstra hold
Spåner er blevet billigere, vi køber kvalitet – men går ikke efter mærkerne. Høet var god kvalitet men for skiftende. Ny leverandør giver
bedre kvalitet og mere ensartet kvalitet.

Beslutning
Handlingspunkter
Ansvarlig
Der skal meldes ud via Julie, hvordan hun vil
Hanne taler med
håndtere foderændringerne, både med hvor meget Julie, hvad der skal
hesten skal have samt hvilke ændringer der kan
meldes ud
forventes ved hestene (Tynde maver mv)

Agendapunkt:

Deadline dato

Inden august

4 - Nyt fra Hesteloven og SPR /v. Anne og Susanne
Seneste nyt:
Store heste må stå i ponybokse

Diskussion

Spørgsmål fra brugerne: Kan vi beholde boksen, er der nogen der bliver forfordelt? Vi skal lige vide hvordan det hele ser ud, og om det skal
køre efter Anciennitet. Vi ønsker, at vi holder et brugermøde så hurtigt vi overhoved ved noget, så vi kan afklare spørgsmål hurtigst muligt!
Beslutning

Handlingspunkter
Anne må gerne sende ud, hvad hun ved om
hestelovsændringen

Ansvarlig

Deadline dato

Anne

Hurtigst muligt

Agendapunkt:

5 - Sikkerhed
Der er lavet rettelser i sikkerhedsreglerne (særskilt dokument)

Diskussion
Nuværende dokument sendes rundt til gennemlæsning
Beslutning
Handlingspunkter
Vi gennemlæser og så sender Julie dette ud. Vi
aftaler, at sikkerhedsreglerne sendes ud 2 gange
om året, så de holdes opdateret hos vores brugere

Agendapunkt:

Ansvarlig

Deadline dato

Mixi

Klar til efter sommerferien

6. Stald, pensionærer og rideskole /v. Susanne, Anne og Birgit
Josephine stopper – reception er afholdt. Hun udfærdiger et dokument med, hvad der er gjort under hendes ledelse samt hvad der mangler.
Extra folde i parken: Frarådes i øjeblikket pga. store problemer med hundeejere. Men der laves ansøgning alligevel, så vi er klar til evt.
afklaring.

Diskussion

Opsadlingskursus: Kraftige opfordringer med opsadlingskurser min hver anden måned. Opslag samt bookingskalender – Kontakt til Casper
Enetimer: Kontakt til Casper mhp om dette kan tilgodeses. Der kan oprettes venteliste, anciennitet er afgørende for plads. Evt give mulighed
for halve dages varsler
Beslutning
Handlingspunkter

Agendapunkt:

Ansvarlig

7 - Kan vi kommunikere lidt mere

Deadline dato

Facebook:
Hanne og Mixi bliver administratorer på facebook-gruppen og får lavet en beskrivelse for, hvad der er ok at slå op på væggen.

Diskussion

Beslutning

Handlingspunkter
Hanne bliver administrator på facebook. Hanne og
Mixi taler sammen, hvis et opslag er kontroversielt
og sletter, med en besked til afsender om baggrund
for sletningen

Agendapunkt:

Ansvarlig

Deadline dato

8 - Ridesti i Bernstoffsparken og adgang til parken via Tagestorp?/v. Susanne og Anne

Diskussion

Beslutning

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline dato

Udskydes

Agendapunkt:

9 - Referater på hjemmesiden /v. Birgit
Sendes til Julie efter godkendelse

Diskussion

Beslutning

Handlingspunkter

Agendapunkt:

Diskussion

Ansvarlig

10 - Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp? /Hanne

Deadline dato

Beslutning

Handlingspunkter
Udskydes

Agendapunkt:

Ansvarlig

Deadline dato

Ansvarlig

Deadline dato

11 - Eventuelt

Diskussion

Beslutning

Handlingspunkter

