Bestyrelsesmøde den 04.02.2020 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: TR, MM, JB, KB, SV, RM
Afmeldt: NR, RS
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Nyt fra bestyrelsen

●

●

Action

RSU har besluttet at der kommer en prisstigning på
ridelektioner for at kunne dække for stigende priser på
foder og stråfoder (wrap/hø), samt leje af fold. Stigningen
træder i kraft d. 1/3.
Projektet med at få lys på udendørsbanen er i gang, vi er
dog lidt udfordret på vejret, men forhåbentlig er projektet
snart afsluttet.

Økonomi

●

Der er påbegyndt et årsregnskab, der aftales et møde
med revisoren.

Kiosk

●

Kiosken giver ikke et stort overskud i år, da der er indkøbt
nye maskiner og vi sælger ikke ligeså meget som
tidligere.

RSU
Heste og personale
status

Rideskole:
Elevcup runde 2, vi er kommet i gruppe med Ballerup og
Hillerød. Vi skal besøge Ballerup søndag d. 16/2 og Hillerød
søndag d. 23/2. Vi er værter fredag d. 21/2.
Heste:
1. Sadelmager i stalden, 5 heste (Everton, Pelle, Melissa,
Redskin og Oline) har fået nye sadler. Udover det har har
sadelmageren gennemgået sadlerne på depotet og
vurdere at flere af dem er så old school at de ikke er
forsvarligt at lægge dem på en hest.
Mille, Ingar og Augusta har byttet rundt med nogle af de
andre sadler, så de også har fået en “ny”
2. Chrisie starter med at gå mini hold igen og bliver
genoptrænet de andre dage med galop.
3. Lucky har fået en mindre hovbyld (ballebyld) som han får
noget smertestillende for.
4. 12 heste (10 elev og 2 privat) er fredag d. 31/1 flyttet ud i
teltstalden, noget kaotisk både i teltstalden og den
almindelige stald
Fase 2 er at de heste der er i stalden skal flytte ned i den
renoveret ende af stalden, så spærene kan laves i den
nuværende ende af stalden uden at der er heste i boksene.

Pensionærer:
1. To pensionærer har opsagt deres bokse, pga solgt
hest/pony.
Vi inddrager den ene boks til en ny elevpony og holder den
anden ledig indtil vi får etableret sygebokse.
SPU

Stemma afholder stævne d. 23/2.
Næste rideskolestævne er d. 1/3, med fastelavn

Invitationer

●

●

Årsmøde i distrikt 1, den 25/2 2020, vi sender to
repræsentanter.

Næste møde: 11-03 2020 kl. 18

