12-05-2016
Møde indkaldt af:
Referent
Deltagere

Fraværende

19.00
Susanne Biltoft
Mixi Troels-Smith

Anne With

Tina Jensen
John Mikkelsen
Kirsten Bjørklund
Anne With
Hanne Friberg
Julie Lykke deltager fra kl 20
Birgit Winkel

Agenda
1 - Godkendelse af referat /v. Susanne
2 - Konstituering med formand, næstformand, sekretær og kassere
3 - Nyt fra renovering /v. alle
Kommentarer til tegningerne
- Næste skridt: Møde med ombygningsudvalget inklusive Julie, rentegning hos arkitekter, tilbudsgivning fra entreprenør, søgning af
fonde
4 - Økonomi /v John
- Regnskab og budgetopfølgning
5 - Sikkerhed
Se fremsendte notat fra Julie
6. Stald, pensionærer og rideskole /v. Susanne, Anne og Birgit
kvalitet af hø??
- Orientering vedrørende økonomi til Casper, Julie og Julie (på plads?)
- Personale/v. Susanne
- Nyt fra rideskolen /v. Birgit
7. Problemer med brugen af foldene /v. Anne
- Folk bliver sure, når ?-tider slettes
- og sletter sig selv senere på dagen, så de kan skrive sig på igen
- Må man slette en med mange ?-tider, hvis man selv har haft een tid?
8. Kan vi kommunikere lidt mere?
beslutninger, opfordringer, ideer
- evt. lidt uformelt
- hvem vil ?
9. Referater på hjemmesiden og opbevaring af de fortrolige /v. Birgit
10 - Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp? /Hanne
11 - Problemer med renoveringen af folden (Nyt hastepunkt)
12 - Eventuelt

Agendapunkt:

1 - Godkendelse af referat /v. Susanne

Referatet er godkendt
Evt kommentarer
Handlingspunkter

Ja

Agendapunkt:

2 - Konstituering med formand, næstformand, sekretær og kassere

Ansvarlig

Deadline dato

Diskussion

Beslutning

Susanne er enstemmigt valgt som formand
- Tina er enstemmigt valgt som næstformand
- Anne er enstemmigt valgt som sekretær
- John er valgt som kasserer.

Alle fortsætter med deres respektive ansvarsområder.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline dato

Agendapunkt:

Diskussion

Beslutning

3 - Nyt fra renovering /v. alle
Hanne har forslag til tegningerne fra arkitekterne, som harmonere med GEKs forventninger
Tegningerne fra arkitekterne lader meget at ønske
Mange nye forslag og ønsker
Trailermuligheder udforskes
Større lysindfald
Vi skal have fat i aktitekterne mhp nye input
Det skal gøres funktionelt.
Store læs skal kunne gemmes væk. – bag det lille ridehus
Bruge kravene fra det oprindelige oplæg til nybygningen
Kan tegningerne laves i 1:100?
Finde én til at søge fonde (også enkeltsager)

Handlingspunkter
Tager fat i arkitekterne

Agendapunkt:

Ansvarlig

Deadline dato

Tina

Snarest

Ansvarlig

Deadline dato

4 - Økonomi /v John
Lavere tilskud gr. mindre forbrug

Diskussion

Alt ser godt ud

Beslutning

Handlingspunkter

John

Agendapunkt:

5 - Sikkerhed
Der er lavet udkast til nye regler. Dette sendes rundt

Diskussion

Beslutning

Handlingspunkter
Udskydes til næste gang

Agendapunkt:

Diskussion

Ansvarlig

Deadline dato

Mixi

Inden næste møde

6. Stald, pensionærer og rideskole /v. Susanne, Anne og Birgit
- Kvalitet af hø - der er flere der har givet bemærkninger om høets kvalitet, det er stift og kedeligt - der er nu sendt prøver til England for at
få vurderet høets kvalitet pba. Tynde maver
- Der er 1½ måned tilbage af sæsonen
- Det er muligt at få hø, der er lækkert grønt (set på flere stævnepladser).
- Der smides hø ud i lange baner fra boksene i øjeblikket
- Spørge om vores nye leverandør kan sælge os noget bedre hø allerede nu hvis kvaliteten ikke er god nok v prøverne.
- Julie: Wrap opkøbes af vores leverandør og det er blevet bedre. Høet er kedeligt. Der er sendt prøver afsted.
- Flere ønsker eget hø
FODER: Har vi det rigtige udvalg?
FOLDE: Der er idag en episode med pony er stukket af fra ejer i parken.

Beslutning

Det er svært at skifte leverandør slut i sæsonen – sidste leverance er leveret frem til juli. Vi skifter til ny leverandør efter sommerferien, hvor
der forventes bedre kvalitet. Vi afventer svar på prøverne – hvis udfaldet er fint, kører vi videre med det nuværende. Er der negativt udfald,
finder vi en ny løsning. Hvis udfaldet er negativ, lader vi de generede have deres eget hø, hvor de selv doserer deres hø i IKEA-poser.
Ang foder: Julie undersøger om Brogaarden har andre forslag til fodring
Ang Folde: Tina og Kirsten laver henstilling til opmærksom fra voksne mht trækning af større ponyer. Der kommer yderligere regler i
sikkerhedsreglerne

Handlingspunkter
Julie afventer analyser og handler på dette
Foderaften 18 maj
Forespørgsel til Brogaarden

Agendapunkt:

Diskussion

Beslutning

Deadline dato

Julie og Anne

Hurtigst muligt

7. Problemer med brugen af foldene /v. Anne
Foldordningen:
Der er nogen der ikke har deres hest på foldordning, men er kede af, at deres hest kun kan få en time og en ?-tid, der kan tages af andre.
Der er et par gange opstået uheldig kommunikation, når ?-tid slettes af børn.
Mulighed for App via klubmodul med udgangspunkt i fx tennisbaner?
John hører Julie C mht APP via klubmodul
Foldordningstavlen skal opdateres.
Frem til kl 19 må der ikke tages ?-tider på de 2 store folde.
Heste i foldordning må ikke tage ekstratider på de store folde. De må gerne sætte heste/ponyer ud på ledige folde.
Henstille til, at flere laver større grupper på græsfoldene end en eller 2 heste/ponyer af gangen.

Handlingspunkter
Mail ud til medlemmerne samt seddel op

Agendapunkt:

Ansvarlig

Ansvarlig

Deadline dato

Mixi sender referat
til Julie, som sender
mail ud på
bestyrelsens vegne

Hurtigt!

8. Kan vi kommunikere lidt mere?

Diskussion

Beslutning

Handlingspunkter
Udskydes

Agendapunkt:

Ansvarlig

Deadline dato

9. Referater på hjemmesiden og opbevaring af de fortrolige /v. Birgit

Diskussion

Beslutning

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline dato

Der er oprettet Drop-box via Julie C. Punktet
udskydes til næste møde

Agendapunkt:

10 - Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp? /Hanne
Hvor skal vi begynde, hvem skal vi have fat i

Diskussion

Susanne har god kommunikation med Bjarne Nørgaard (BN) fra SLKE samt Michael Holst (MH) i kommunen. Vi skal have fat i beboerne for
enden af Tagestorp
Beslutning

Handlingspunkter
Susanne tager kontakt til BN og MH og Hanne tager
kontakt til beboerne

Ansvarlig

Deadline dato

Hanne og Susanne

Tages op igen til næste møde

Agendapunkt:

11 - Problemer med renoveringen af folden (Nyt hastepunkt)

Diskussion

Folden er nyrenoveret, men der er fejl i den. Fejlene er følgende:
- For lidt toplag
- Forkert toplag
- Folden er ej planet før der er pålagt måtter

Beslutning

Vi vil bede dem om at skifte det hele ud og derved give dem chancen for at udbedre skaden med helt nyt materiale, give en tidsfrist på 8
dage.
Som minimum vil vi have resten af toplaget for at minimere skaden hurtigst muligt. Der skal ikke inddrages advokat.
Kontakter vindekilde til at levere det nye 0-2 mm grus som toplag hurtigst muligt.
Billeder af det hele.

Handlingspunkter
Sende brev med krav til Skibby-HC

Agendapunkt:

Ansvarlig

Deadline dato

Julie (og Anne)

5 dage

12 - Eventuelt
Eventuelt:
Harven er ved at være død. Holder ikke året ud - holdning til ny model (traktor vs ATV) (der kan søges v fonde)

Diskussion
Til næste gang: diskussion af ny freelance i stedet for Maj? Er der kapacitet til dette?

Beslutning

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadline dato

