Referat af bestyrelsesmøde den 2. februar 2022
Til stede: Camilla Jellesmark (formand), Mette Augustesen (næstformand), Inge
Hansen, Pernille Knudby, Julie Bjerg Hynne, Maria Kroman (daglig leder), Anni
Bundesen, Katrine Mohr, Mette Gade og Mette Horn
•

Nyt fra stalden og rideskolen
o Sarah er startet 1.1.2022.
o Pt. Har vi 4 faste medarbejdere. Vi mangler stadig en deltidsstilling på 20 timer.
o Vi oplever, at der er god stemning i stalden. Personalet er gode til at tale sammen,
og arbejdsopgaverne bliver fuldført med meget samarbejde.
o Der er ikke sket udskiftninger af rideskoleheste i januar 2022.
o Vi har fået en ny maskine, der kører på el. Den fungerer rigtig godt.

•

Opfølgning på arbejdsdag
o Det var en vellykket arbejdsdag. Der var mange, der deltog og bidrog med en masse
arbejde.

•

Status på byggeri mm.
o Vi forventer at få udskiftet til LED-lys i den rækkefølge som de nuværende lys skal
skiftes.
o Vi er i kontakt med kommunen i forhold til mangler på bygninger. De nyanlagte riste
skal repareres. Grundet sikkerhed for heste og mennesker har vi har gjort
kommunen tydeligt opmærksom på vigtigheden af, at ristene ikke går i stykker.
o Vi har rykket kommunen for måtter til stalden og afrunding af ridehuskanterne.

•

Fællesfolde
o Vi har lavet en smule om på nogle af foldenes størrelser. Det betyder, at vi ved
behov kan rokere bedre rundt.

•

Konsum – hvad gør vi fremadrettet?
o Nye konsumregler er diskuteret. Fremadrettet vil der ved nyankomne heste, som
ikke er udelukket af konsum, blive oplyst hvordan kvittering for foder mm. skal
opbevares.

•

Undervisning
o Undervisere opfordres til at lægge tidsplan ud på facebookgruppen ”pensionær
Ballerup Rideklub” senest dagen før undervisning

•

Økonomi
o Regnskab for 2021 er gennemgået. Overordnet ser regnskabet fint ud.
o Økonomi og budget blev gennemgået.

