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•

Forslag 1, vi gør ingenting og forsætter med nedsat fold tid med udskiftning midt på formiddagen

•

Forslag 2, flere folde via elev fold eller fællesfold, så må alle heste gå sammen 2 og 2 og på den
måde kan alle heste få mere fold tid og få deres egen fold, som ikke skal deles med andre. Dette
giver også naturligt ormebekæmpelse.
Ved denne ordning får man også ansvaret for egen fold.

•

Vi vil holde et online møde med opstaldere, for at finde en ny foldløsning.

•

Der skal laves løsdrift i hal 4 til elevhestene. De vil blive lukket i deres bokse til middag, og kommer
ud i løsdriften igen efter endt undervisning.

•

Fremtidigt arbejde i bestyrelsen, skal ligge mere fast. Datoer fastlægges fremadrettet og klar
dagsorden hver gang.

•

1 gang om måneden skal der holdes møde med dagligt personale.

•

Mere involvering fra medlemmer.

•

Tydelig fremtidige planer, vision, missioner

•

Vi skal have udviklingsplan fra Centerbestyrelsen, så vi har noget at ansøge på i kommunens
ansøgning budget.

•

Kommunen har lavet om i tilskudsordningerne. Så en mulighed for at få det hele til at fungere er at
nedlægge Centerbestyrelsen.

•

Corona tilskud modtaget og alle regninger er nu betalt.

•

Tine Jessen vil muligvis være dressur stævne arrangør, MR følger op

•

Der skal laves FB profiler en med daglig ledelse og en med bestyrelsen.

•

Gennemgang af sedler fra idekassen:
- Personale får rigtig mange henvendelser i løbet af dagen, hvilket giver frustrationer. Skal de have
firma-telefon og et fast tidsrum for henvendelser?
- Forslag til at personale kommer på FB
- Ros til personale og bestyrelse, der er skabt bedre tillid og god stemning
- Mange forslag til fold (tages op på online møde)
- Forslag til spejle i hal 3
- Ønsker bedre stemning fra ledelsen på staldgangen
- Medlemsmøde ønskes NU

