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Bitten, Catrine, Pernille, Maria, Elisabeth, Astrid, Annette

Afbud

Mette Poulsen, Cille, Signe

#

Dagsorden

1.

Godkendelse af sidste referat – godkendt

2.

Nyt fra formanden
•

Kl. 19.00

For bedre at kunne evaluere kværkeforløbet og for at få udarbejdet en
beredskabsplan er en ”Kværke Arbejdsgruppe” nedsat – bestående af Elisabeth,
Astrid og Beccy: 1. udkast forelægges ved næste B-møde

•

Formanden foreslog, at de pensionærer, der måtte have spørgsmål og kommentarer,
kan lægge dem i brevkassen. De vil derefter blive besvaret

3.

4.

Økonomi

•
•

Budgetopfølgning ultimo september blev godkendt

•

Kommunale tilskudsansøgninger for 2021 er indsendt

•

DGI’s Corona hjælpepulje søgt om kompensation på 80 tkr

•

Budget udkast 2021 under udarbejdelse

Fortsat efterslæb på ca 100 tkr på indtjening i rideskolen

Personale
•

Ny bogholder kommet godt i gang. Der tages godt fra allerede. Når vi kender
omfanget af timer til økonomi, vil der blive tilføjet administrative opgaver, hvis
muligt

•

Ny handymand Bjørn fungerer fint, er ansat per 1. oktober ca 10 timer om ugen

•

For at undgå fejltagelser ved håndtering i stalden, blev en eventuel ”mentor”
foreslået

•

Ny vikar Stephanie ansat

•

Simone er sygemeldt på ubestemt tid, vi regner ikke med at hun kommer tilbage

•

Ny fastansat Naja, som overgår til elevplads i sommeren 2021, når Amalie er
færdiguddannet

•

Rengøringsfirma fundet og hovedrengøring sat i gang. Vi har aftalt 2 x 5 timer om
ugen fremover. Løsning bliver noget dyrere end før, ca 12 tkr per måned (rengøring
er tilskuds berettiget)

•
5.

Gert kommer ikke fast lige pt gr Corona, det er aftalt at han kommer ved behov

Rideskolen
•

Belægningsprocent på 100% heste (28 på venteliste), 95% på pony (37 på venteliste
til rotundehold)

•

Ekstra aktiviteter startes op igen. Håber på samme aktivitetsniveau som før
nedlukning

•

Dyrlægeregninger er nu på 88.000 år til dato, 30.000 over budget

•

Bent er desværre stresset igen og kan ikke blive, hvor han er. Når vi er ude af
karantæne, må han komme tilbage og vi må finde ud af hvad der så skal ske med
ham

•

Nyt hjem fundet til ponyen Ally. Flyttes efter karantæne

•

Ny pony Claire fungerer super fint. Vi forsøger at forhandle os til en god pris. Nr. 3
hest på prøve skal retur

•

Vi har måske fået mulighed for at låne et par ponyer hen over vinteren, der arbejdes
på det præcise set up

•

Nicola og Bitten arbejder på et forslag til ny struktur i heste rideskolen, forventes klar
til næste B-møde. Agenda til Nicola, og også til Monica

6.

Drift
•

Per 1. november har vi 83 betalende pensionærer og 2 på reservation, hvilket er
over budget, som er 80

•

Venteliste ændrer sig hele tiden. Lige nu er 2 på venteliste til indebokse. 2
udebokse ledige, 2 ponybokse i rideskolen er lejet ud til private. En 3. privat pony
ønsker at komme i rideskolestalden senest 01.01.2021

•

Etisk adfærd samt opstaldningskontrakt: på dagsorden til næste B-møde

•

Brandinspektion samt brand information til nye pensionærer evt. i
velkomstfolder: på dagsorden til næste B-møde

•

For at alle kan vide, hvem der er på arbejde den pågældende dag, foreslås en
tavle med foto af dagens personale

7.

Vedligehold
•

Foldprojekt udskudt til foråret grundet økonomi

•

Reparation i blå stald er færdig og rummet kan bruges som foderrum. Der
arbejdes med Pavo på at finde den rigtige siloløsning, da vi ikke længere kan få
Perfomance i big box.

•

Bundafretning og vinduespudsning er udført

•

Nyt Pavo skilt op sat i det store ridehus

•

Gennemgang af lydanlæg viser desværre at systemet skal udskiftes. En mulighed
kunne være at leje lydanlæg til stævnerne, alternativ skal der indhentes tilbud på
nyt

8.

Update øvrige
•

9.

Medlemsmøde afholdes i november, såfremt Corona situationen tillader det

Undervisere
•

Nyt setup meldt ud på dressur, pt opbakning til Bjarne hver uge. Oktober køres
som test. Er der fortsat opbakning til hver uge fortsætter det

•

Der er utilfredshed med at ca 4-5 pensionærer betaler for meget i fakturagebyr.
Henlagt til næste B-møde

