Referat 06.08.2019

1. Siden sidst, hvad er sket og hvad skal der følges op på?
•
•
•

God oplevelse med Miniatureforeningens besøg. De meldte også positivt tilbage om opholdet her.
Porten skal ordnes – Peter går videre med det.
Der er afholdt gode ridelejre. Det overvejes at afholde en igen i efterårsferien.

2. Status piller, wrap, hø og næste skridt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boks – hvor mange piller: lange 12, laden 10, ude 8. To poser til opfyld i ugen.
Hvor ofte skal bunden skiftes? Og hvem skal betale, når den skiftes?
Må man stå på spåner? Fem til opstart – en med i ugen.
Vil du kombinere, så må du vælge, hvilken ting du vil have som grundting – derudover tilkøb. Bestil
ved personale. Der udarbejdes en liste til formålet – Mette laver den.
Hø og wrap? Hø opbevares i bokse. Til middag må du vælge mellem to kg af enten hø eller wrap.
Halm tilkøb: 100 kr pr. måned – 3 kg maks pr. dag. Du giver selv.
Hønet eller poser efter ejers ønske – nemt for personale hvis hønet. Det skal fremgå tydeligt hvilken
pose der er til hvad – det sørger opstalder for. Tættest på lågen er aften.
Udmugning weekender står man selv for.
Samme pris for alle bokse uanset selvpas eller ej. Der skrives ”selvpas” på boksen, hvis du passer den
selv.
Eventuelle måtter købes af en selv, og er på eget ansvar, hvis man køber en.
Redskaber, trillebøre til hver stald, med farvekoder så det ikke ”vandrer”. Per sørger for det.
Opsigelse af møg-containere.

Nedvaskning af stalde:
•
•
•

Weekenden uge 32: Søndag Sarahs ende (5-6 mand)
Weekenden uge 33: Søndag Laden (hestene flyttes i hal 4, med samme naboer)
Weekenden uge 34: Lange stald, enden op mod cafeteriaet først

3. Status undervisning privatafd.
•
•
•
•
•

Bomtræning: Per H vil gå videre med det i samarbejde med Mette.
Løsspringning: Udvalgte lørdage kunne være en mulighed. Per opretter.
Der oprettes et hold om onsdagen ved Per – minimum 6, maks 8.
Spring ved Jimmi – opstart uge 32, onsdag.
Spring ved Per – opstart uge 33, torsdag.

•

Der har været henvendelser om at der mangler undervisning. Vi ser om tiltaget med onsdagsundervisning kan afhjælpe. Herunder, er underviserne opmærksomme på, at der mangler lidt tider
og derfor åbne over for at der tilbydes så mange muligheder fra dem som muligt.

4. Status elevskole
Der er styr på, hvem der underviser hvornår. Mette melder ud.

5. Økonomi
•

Regnskabet bliver gennemgået.

6. Kommende aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

De tre arbejdsdage vedrørende nedvasning
Jagt 25/8 – gennem skoven og stor P plads
Palomino– 31/8-1/9
Dressur 7 og 8/9 dressur c (ifølge facebook er det 28.-29. September??)
Pinto – 14/9
Painthorse 5. og 6/10
Elevstævne - ??

7. Opgaver der skal løses, hvem er tovholder og deadline

8. Diverse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nøglen til blikskuret?
Feje i weekender.
Aldrig efterlade en hest på en fold.
Opdatere hjemmeside.
Nye kontrakter??
Møgspande i haller, tømning eller skal det være trillebøre?
Trillebøre i stalde til opsamling fra staldgangen.
Skovfolden eventuelt deles.
Daglig ledelse melder ud igen om at bokslåger ikke dækkes til – skal være til at komme til for
personalet.

9. Kommende BM/dato/tid
12. september 19.00
27. oktober 9.30

