Referat bestyrelsesmøde 15/8
Møde:
Sted:
Dato:
Tilstede:
Afbud:
Næste møde:
Referent:

Bestyrelsesmøde
Betina
15. August 2022
Marianne Bertelsen, Vicki Høj, Helle Maagaard, Emma Skjold
Munkesø, Janni Sørensen, Helle Storm og Betina Hede
26/9 kl. 18.30
Betina

_____________________________________________________________________
•

Alle ansatte bliver indkaldt til MUS samtale i august/september

•

Klubbens økonomi gennemgås. Stigning på opstaldning er effektiviseret og på den
økonomiske oversigt der er lavet, kan man se det begynder at give et mindre overskud.
Klubbens økonomi kræver at vi prioritere nøje hvilke investeringer der bliver lavet.

•

Der bliver fastsat en dato for mødet med vennerne den 19/9 for at styrke samarbejdet
mellem vennerne og bestyrelsen.

•

Elevafdelingen mangler elevheste da vi desværre har måtte tage afsked med flere pga.
sygdom. Ligeledes har vi en pony der er halt i øjeblikket.
Woody og Ingrid bliver sat til salg. Vi har brug for elevheste der kan gå med i elevafdelingen
med det samme. Emma står for salget og reinvestering af ny pony/hest.
Hedi arbejder på at søge en fond.

•

Vil vi gerne kunne tilbyde udlukning på fold i weekenden som forsøgsordning da det var en
succes i sommerferien. Det vil kun kunne tilbydes de weekender Malou eller Chris har vagt.
Ved sygdom står man selv for det.
Pris pr. mdr. vil blive + 300 kr.
Emma udarbejder tilbuddet og melder det ud til vores opstaldere via facebook.

•

Der er desværre nogle enkelte der oplever, at deres pony/hest bliver glemt når der fodres.
Det må ikke ske. Emma er i gang med at udarbejder en ny procedure for fodring og
ensrette reglerne når man tilvælger eget foder, hvilket vi forventer vil afhjælpe problemet.

•

Status på igangværende opgaver
• Tegl til gårdspladsen– Janni følger op.

•
•
•
•

Køkken renoveringen er godt i gang. Hedi og Betina står for projektet. Der er mange
frivillige der har hjulpet. Tusind tak. Deadline for færdiggørelse er inden c-stævne i
september.
Vi har købt ny traktor, da der var for mange reparationer på den gamle. Den gamle
bliver solgt i nærmeste fremtid.
Container – vi har en bod på Hyldgårdsmarked og håber at vi kan skaffe penge nok
til flytning af containeren herved.
Døren til sadelrum i hvid stald er bestilt. Vi afventer den kommer og håber vi kan
finde en frivillig der vil hjælpe med at montere den.

Der vil blive afholdt medlemsmøde og opstaldermøde den 25/8-2022

