Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.06.2016
Til stede: Hans, Pernille, Maria, Hannibal, Rikke og Tina
Referent: Tina
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Gentjek af ormeprøve? Obligatorisk. Bedre pris?
I bestyrelsen er der enighed om, at det er en god ide med gentjek af ormeprøver. Rikke vil høre
Susanne, dyrlæge, hvad pris hun kan gøre det til, hvis hun skal lave gentjek af ormeprøver. Hvis vi
kan få det til en god pris, vil vi have gjort gentjek obligatorisk og gjort af samme dyrlæge.
3. Tjek af pas
Hestepassene skal tjekkes for, om hesten er taget ud af konsum. Dette skal være sket inden
udgangen af juli.
4. Regelsæt for ekstra services – weekendvagt.
Hvis hesten ikke har grime på, gives der grime på. Grimen tages ikke af ved indluk. Er der nogen der
ønsker, at hesten får gamacher/dækkener af og på, skal det aftales med weekendvagten fra
weekend til weekend.
Man kan ikke forvente, at staldvagten ser det, hvis man skriver på facebook, at hesten skal blive
inde, kort før hestene lukkes ud.
5. Staldvagt, hvis der er en hest man ikke tør trække med?
Som udgangspunkt vurderer vi det ikke som et problem, men er der en hest, man er usikker på at
trække med, skal man tage en snak med ejeren.
6. Sommerferieafløser(e).
Vi har haft to til samtale, hvor den ene har fundet andet job. Den anden har været på en prøvevagt,
og skal have en prøvevagt mere på torsdag.
7. Fremmøde til staldmøde? Kan vi gøre det obligatorisk?
Hvis man ikke møder op til staldmøde, skal man som minimum læse referatet, og man skal skrive
sig på en liste, ophængt af bestyrelsen, når referatet er læst. Hvis man ikke møder op til
staldmødet, vil der ikke blive taget højde for, hvad mening man har om de emner, der er blevet
drøftet.
Vi opfordre til, at så mange som muligt møder op til staldmøderne, idet der bliver drøftet
forskellige ting samt orienteret om evt. aktiviteter i stalden/på området.
8. Springbane som luftefold?
Hvis man har løs hest i ridehus, på springbane eller ved den indhegnet ridebane, skal hesten være
under konstant opsyn. Det er selvfølgelig ikke tilladt, at hesten gnaver i barrierer, hegn og
springmateriale.
9. Booking af ridehustider, klare regler.
Der skal strammes op på booking af ridehus. Ridehuset kan højst bookes en måned ud i fremtiden.
Springning og wellness bookes længere frem, men er obs. på aflysninger. Bookingen skal være
realistisk i forhold til tiden. Al undervisning skal bookes.
Aflysninger skal laves senest dagen før. Seneste dagen før skal der tjekkes op på en booking, så den
kan aflyses, hvis tiden ikke skal bruges alligevel. Det er ok at sige nej til longering, hvis der er
undervisning, eller dem der rider ikke er trygge ved det.

10. Foldbyt
Der er drøftet foldsituation.
11. Næste møde
Torsdag d. 1. september
12. Evt.

