Referat af bestyrelsesmøde.
Kongsvad Rideklub Thorsager
Stationsvej 46a, 8410 Rønde
4. juni kl. 19.00 hos Birgitte

Godkendelse af referat fra 30. april 2019.
Det er ikke VIA, der evt. kan lave en opgave med hjemmeside, men Erhvervsakademi Aarhus.
Ellers godkendt.
Orientering samt punkter fra daglig leder.
Topper: Sia vil gerne ride Topper med lange tøjler. Hun rider så tit hun kan. Den bliver smurt med
salve, og så skal vi kontakte dyrlægen igen om en uge. Hvis det ikke har hjulpet, skal vi evt. tage en
biopsi og blodprøve.
Omlægning af folde: Græsset på fold 2 og 3 er sådan set ok. Men græsset på rideskolefolden (den
store løsdrift) er ikke rigtig græs. Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det nu. Men vi kan evt.
omlægge den til efteråret når de skal på vinterfold igen.
Armani: Er meget tyk, og derfor tager Nanna den en tur hver morgen, så den forhåbentlig kan tabe
sig. Thea vil gerne tage den på tur engang imellem.
Har ikke låst nogen ting inde endnu (fordi de roder – som besluttet på tidligere møde).
Orientering fra formand.
Vi havde en god arbejdsdag, hvor der blev malet mange spring.
Vi har holdt et dejligt stævne. Mange gode hjælpere, selvom vi havde arbejdsdag ugen før.
Orientering samt punkter fra ejere.
Ikke noget siden sidst.
Bruger rigtig meget tid på at lave opgaver på Kongsvad, og det er lidt meget, når man samtidig har
4 heste der skal passes.
Vi undersøger om der er en ekstra, der kan køre den store traktor. Lotte prøver at spørge Elisabeth,
og Morten vil også gerne.
Orientering fra kasserer med redegørelse for bank og klubbens økonomi.
Vi har 60.000 på kontoen, heraf 25.000 kr. fra indtægter på ridelejr (hvor udgifter jo ikke er
kommet endnu). Og vi skylder 6.500 kr. væk.
Vi undersøger videre om vi kan få billigere el fra NRGI.

Sponsorer
Pengeprofilen: Vi har fået forlænget perioden, så den kører fra 16.6.19-16.9.19. Begrundelsen er, at
man nu kan få flere oplysninger automatisk ind, og derfor bliver det nemmere at få folk på.
Vi har fået sponsorat fra herreklubben til nye bogstaver til dressurbanen.
En forælder har givet et beløb til brug for stævneklasser.
Opfølgning fra stævne.
Stævneudvalget har henvendt sig til bestyrelsen, fordi der i øjeblikket er lidt udfordringer med mad
til hjælpere. Det er vigtigt at der ikke bliver kigget skævt på nogen, når de kommer med
madbilletter til cafeen. Enighed om at der indføres madbilletter til alle hjælpere, så cafeen ikke er i
tvivl om, hvem er kan få mad og drikke, og hvem der ikke kan. Dvs. alle hjælpere, som skal have
gratis mad, skal aflevere en madbillet
Der er god tid når man sidder i sekretariatet, så der kan man sætte navn på de billetter der skal
udleveres (efter hjælperplanen).
Opfølgning fra arbejdsdag samt ny arbejdsdag.
Vi laver registrering af, hvem der deltager i arbejdsdagene.
Hængepartier:
Trappe til sekretariet
Spring
Muddermåtter
Slå skræpper (selvom vi har sprøjtet dem, så er der rigtig mange).
Fjerne halm på foldene
Vi havde planlagt en arbejdsdag den 18. august 2019, men den er aflyst fordi vi skal samle skrald på
stranden den 17.8.19. Vi planlægger den i stedet til søndag den 15. september 2019.
Parter – håndtering af heste.
Vi laver et opslag med et generelt rideprogram, som man kan følge når man rider partsridning.
Det virker sommetider som om parterne kan være i tvivl om, hvordan de må og kan ride.
Vi er nødt til at lave en regel om at man ikke rider rundt med sin mobiltelefon. Hesten fortjener at
man har focus på sin hest og at der er nærvær. Så hav den i lommen. Det er også et stort
sikkerhedsmæssigt problem, da man ikke kan koncentrere sig om omgivelserne hvis man er
fokuseret på sin telefon.

Ponytrækture Thorsager Byfest.
Vi tager et par ponyer med derhen. De vil gerne tjene på det også, så de vil gerne have at vi tager 20
kr. pr. tur, 10 til dem og 10 til os. Vi skriver til byfestudvalvet at pengene skal gå til dem der
trækker, så vi kan desværre ikke betale byfestudvalget for at komme og lave trækture. Vi prøver at
udlevere velkomstbrochure og Pengeprofilen.
Strøm og hegn
Der skal trækkes nyt hegn ved fold 3 og 4. Vi spørger Per om han vil lave det sammen med Nanna.
Vi skal have købt samlespænder og nogle samleled. Der er 2 helt nye ruller, men vi skal bruge flere
ruller.
Distriktsrådsmøde.
UPS – glemte møde den 3.6.19.
Sommerferie.
Nanna vil gerne have ferie i uge 27, 28, 29, 30. Dog hjemme den 8. og 9. juli. Vi spørger Karina om
hun vil tage 3 timer i de uger.
Banehegn.
Det har slået sig ret meget. Kan man evt. købe et der passer til hegnet. Eller evt. bygge nogle
kortere. Stævneudvalget må gerne undersøge om det findes, så det kan købes sammen med
bogstaverne.
Ridelejr, status.
Programmet er klar, og sendes ud en af de næste par dage.
Eventuelt.
Sadelmager: Kit (Sadelspecialisten) stopper med at køre på Djursland. Men hun vil gerne komme
på Kongsvad. Og så vil hun gerne give 10% til Kongsvad. Morten går videre med følgende:
Det skal være Kit.
Der skal også være tider om eftermiddagen.
Priser.
Morten undersøger.
Rotter: Vi skal have fanget rotten/rotterne. Der skal være både smækfælder og giftfælder. Morten
sætter endnu en fælde op.
Næste møde: Tirsdag den 13. august 2019 hos Lotte

