
Referat bestyrelsesmøde d. 21.3.21
Brovad Ridecenter

Referent: Jette
Ordstyrer: Anja
Deltagere: Jette, Anja L, Birgitte, Mette samt Anja J.

Dagsorden

1. Opfølgning på referat
Feriesjov bliver et punkt på næste møde.
Anja L. har fået adgang til Klubmodul.
Førstehjælpskursus bliver et punkt på næste møde.

2. Siden sidst - opfølgning på fastelavn
Fastelavn var en succes. For at lette processen omkring betaling til
arrangementer, overfører deltagere fremover til én fra bestyrelsen,
som herefter overfører et samlet beløb til klubben. Dette gør det
lettere for at overskue, hvem der har betalt.

3. Drift (vandslange, vaccine)
Birgitte undersøger, tager billeder og mål af vandslangestativ i
Vejle. Herefter udarbejder vi arbejdstegninger til Jakob. Vi ønsker
to vaskepladser gerne med en bøjle imellem.

Vaccinekrav er drøftet med driften. Der stilles ikke krav om
Herpes-vaccine for opstaldede heste på Brovad Ridecenter.
Vaccinen gives dog til Anjas drægtige hopper. Der opfordres til
hyppig tøjvask, og at man ikke rører andres heste.

4. Ridehusbund, udendørs springbane - drøftelse af brug af
midler
Vi får Lars Iversen, Ridebaner.dk, til at vurdere, hvad der skal til for
at springbane og indendørsbane bliver i orden. Vores
førsteprioritet er springbanen, da den er i dårligst stand og
samtidig er den en bane, der er til gavn og glæde for mange, som
bruger den til spring, bomtræning, longering osv. Vi ønsker



desuden springbanen indhegnet - gerne med galvaniseret pæle
(som på Tingskovvej-folden).
Anja L. spørger Mathildes far, Jesper (smed), om hjælp til at
fremstille pæle.

5. Regnskab
Birgitte fortæller om overskud, som grundlag for ovenstående
drøftelse.

6. Klubmodul
Anja L. har nu adgang.

7. Førstehjælpskursus og andre fremtidige tiltag
Dato fastsættes på næste møde. Mette er tovholder på dette
arrangement.

Anja J. kontakter Erik Smed ang. et medlemsarrangement omkring
hove/sko.

Jette kontakter Line ang. ryttermærker og trænerkursus. Line har
tidligere undersøgt det i forbindelse med Ildsjæle-arbejdet.

Birgitte kontakter Jenni, som måske vil arrangere en ridelejr.

8. Evt.
Næste mødedato: Lørdag d. 27.marts kl. 15.

Pkt. til næste møde: Årshjul, Førstehjælp, Ryttermærker,
Træneruddannelse, Smed-arrangement, Feriesjov-dato/idéer,
Ridelejr


