Dagsorden til møde i Rytterstuen d. 25./5 kl 19.00 til 20.30
Mødet blev flyttet til d.29/5. Sanne og Jacob deltog i mødet.
1. Sommerafslutning.: Der bliver lavet afslutning Skt hans aften. Rikke, Sanne og Lotte
står for det. Der kommer opslag på facebook hurtigst muligt.
2. Aktiviteter: Der har været en del snak om aktiviteter for medlemmer. Vi starter med en
ridelejr efter sommerferien. Rikke, Sanne og Lotte står for den. Der kommer snarrest
udmelding omkring dato. Vi er enige om at der kan åbnes for ryttere udefra.
3. Gårdsplads og stald: Sanne sørger for spåner i de to THR bokse i stalden og skilte på
dem. Bunker fra ombyging i den lille stald, og andet fjernes og der er sprøjtet for
ukrudt. Kappelvejs værksted slår græsset i år og 1. Gang skal være hurtigst muligt. Så
skal nogle af springene ud, og resten skal ind. Der sættes en dato for dette, når græsset
er slået og traktoren kan køre. Datoen skal ligges på facebook, og så håber vi ar nogle
vil hjælpe. Jacob og Carsten kigger på en anden løsning omkring græs til næste år.
4. Ind og udlukning af heste: Rikke forslår at der laves et skilt ved stalddøren som kan
vendes, Når Sanne og Jacob lukker heste ind og ud. Så kan vi alle se om de er i gang
med det. Sanne og Jacob laver et skilt hurtigst muligt. Der var klager fra ryttere ved
stævnet om at der blev lukket heste ud under klasserne. Jacob beklager, han troede
der var pause. Fremover giver stævneudvalget en reminder til Sanne og Jacob om start
og slut tidspunkter, så de har mulighed for at gøre det før og efter stævnet.
5. De to små ponyer: Onsdagsholdene syntes at der er svært at få ponyerne ind fra fold,
når de går sammen med de andre heste, især plagene. Sanne fortæller at de har svært
ved at holde dem inde. De to små går hvor det passer dem, derfor går de på forskellige
folde. Der er ikke så længe til sommer ferien og vi prøver at hjælpe hinanden indtil da.
Jacob kan hjælpe torsdag og Hanne onsdag.
6. Forslag fra medlemmerne: Efter forespørgsel på facebook, kom der mange gode forslag
fra klubbens medlemmer.
• Ønskede elevponyer tilbage i klubben. Til det kom Mona Pallisgaard med et tilbud om
at hun gerne ville hjælpe med ponyer. Vi er lige nu i gang med at undersøge økonomi
og andre praktiske ting i dette. Der vil blive orienteret på Facebook, hvis og når det
bliver aktuelt.
• Ønske om kroge i stalden til at hænge hovedtøj på. Kroge der stikker ud, er ikke nogen
god løsning, men Hanne forslår nogle skiver fra hegnspæle, som sømmes på væggen.
Jacob vil se på om det var noget, der kunne laves.
• Springrum laves i orden, så springene kan komme ind: Der er ryddet op og klar til
dette. Taget vil blive lavet, når Jacob kan. Se pkt. 3 for mere.
• Ridelejr: Se pkt. 2. Er der nogen der har lyst til at hjælpe. Kontakt Rikke eller Lotte K.

•

•

Udvidelse af hallen, samt spejle: Begge dele er noget vi meget gerne vil på sigt, men
også noget der kræver et større arbejde, mht. Økonomi. Vi starter med at Lone og
Hanne undersøger, hvad spejle koster. Sanne havde hørt om en billig løsning.
Udebaner/dræn: Traktoren skal have et nyt dæk. Så snart det er i orden vil John og
Carsten sørge for at alle baner ( ude og inde) bliver harvet/slæbt.

7. EVT. Der er åbenbart mange der ikke ved at vi ( THR) findes. Det skal vi da have gjort
noget ved. Hjælp os med at sprede det. Del gerne billeder i vores Facebook gruppe og
husk at dele det på jeres egen side. Invitere jeres venner/veninder til at like siden. Vi
skal være med i foreningskataloget som vi plejer. Men med en ny tekst, det tager Jane
og Hanne sig af.
Husk at melde stævne resultater ind til Jane på mail: Janemarie@madsen.mail.dk gerne med
billeder i god kvalitet, så vi kan få det i avisen. De kan desværre ikke bruge billeder fra mobil
eller facebook.

