Opstartsmøde onsdag 7/8-19 kl. 19.00 i GJK rytterstuen

Fremmødte: Marian Gissel, Helene Jensen, Vibeke Overgaard Madsen, Charlotte
Oehlenschläger, Annette Andersen og Janni Krintel

Mødet er ikke et almindeligt bestyrelsesmøde, men ment som et opfølgningsmøde inden
klubben starter op efter sommerferie mandag den 12/8-19.
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Plan for indluk / tømning af spande
Annette beder klubben om at lave en plan gældende fra kommende weekend, med tømning af spande i
ridehus / trillebør på udendørsbanen og indluk fra uge 36. Helene melder sig på banen og tager den
kommende weekend. Vibeke laver plan inden næste weekend og lægger ind i gruppen, samt hænger op
på opslagstavle i kasserummet. Marian og Janni gør opmærksom på, at vi nok skal have fremhævet bøde
ved udeblivelse igen, da der har været nogle uheldige situationer, hvor folk ikke er dukket op.

Ny underviser
Klubben har kun fået en ansøgning fra Line på 22 år, som til dagligt er social og sundhedsassistent og
bosat i Hedensted. Hun er pt på ferie, men kommer hjem i morgen, hvorefter der planlægges en samtale
hurtigst muligt. Det drøftes om Julie evt. vil stå for oplæring de første par undervisningsdage og lønnes
for dette.

Ponysituation
Alle ponyerne er tilbage fra sommerfold og har haft smed – undtagen Anastacia. Hun er hen over
sommeren blevet meget dårligt gående og har haft dyrlægetjek. Desværre har hun meget fremskreden
slidgigt og nedbrydelse af brusk i lår / knæ og beslutningen om en afsked med hende er taget. Dyrlægen
kommer torsdag og ”putter hende” og fredag afhentes hun af Daka. Ønsket er at det kan ske ved

sommerfolden, hvor der er fred og ro. Så skal Anastacia ikke gå en smertefuld tur op til gården og ligge
til skue for parterne.
Der aftales at der skal laves et skriv, som informerer eleverne om Anastacias skæbne. Det foreslås at
Nina gør det som ”presseansvarlig”. Marian informerer underviserne.
Der snakkes om status på Jessica, som pt ses an. Hun går med i undervisningen fra 12/8-19 og så er vi
opmærksomme på hende og tager stilling til det, når vi ser hvordan det går. Hun har lidt
øjenbetændelse, som er i behandling. Hun skal klippes inden opstart og det klarer Nina.
Charlotte har i ferien prøvet 2 ponyer på Sydals for klubben - Diablo på 155cm og 11 år samt Castello på
136cm og 6 år. Sælger har flere mulige ponyer til salg. Charlotte tager kontakt til ejer og hører om vi må
kigge forbi og se de andre ponyer hun sælger og måske prøve Diablo og Castello igen. Nanna og Janni
spørges om de ønsker at tage med – Janni følger op med Nanna.

Udstyr
Det nævnes at hovedtøj er blevet fugtigt i sadelrummet henover ferien. Derfor er det en god idé hvis
parterne lige får pudset det inden opstart.
Tjek op på elastikker til stigbøjler, skal der købes nye før opstart?
Charlotte byder ind som udstyrs- / materialeansvarlig. Annette spørger om hun også vil tage nogle af
hendes opgaver som ponyansvarlig. Det vil Charlotte gerne, såfremt Chia får parten på Spirit som de har
søgt.

Holdlisten
Janni oplyser at holdene er fyldte og klar til at starte op. De ledige pladser der var før ferien er besat at
prøvetimer i uge 34. Janni nævner dog at det er lidt presset med 7 ponyer (inkl. Jessica) og 6 elever på
hvert hold. Vi er meget sårbare, hvis en enkelt pony bliver halt.
Annette foreslår 7 elever på holdene, for på den måde hurtigere at kunne tjene ind til ny pony til
aflastning af de andre. Janni er uenig, da hallen er for lille – der er ikke plads til 7 på holdene.
Underviserne har svært ved at nå den optimale undervisning pr. elev, der er ”kaos” på holdene (det er
tidligere prøvet). Vibeke er enig.

Div.
Mai har pr. 1/8-19 fået part på Lars – hun skal lige have en introduktion.
Der er snak om der skal indføres fast med 3 måneders prøvetid, når man får part og samtidig skal
modtage og betale for eneundervisning i den periode.
Det vendes hvor vi evt, kan søge sponsorater til nye ponyer. Flere muligheder er oppe at vende.
Derudover er det snart tid til omdeling af affaldsposer. Charlotte foreslår om eleverne skal inddrages i

omdeling af poser, det synes Janni ikke, da det er noget vi står til ansvar for og skal ”følge til dørs”. Som
de tidligere år foreslår Janni og Marian at vi inddrager bestyrelsen og aktivitetsudvalget, det tager ikke
lang tid når man fordeler opgaven imellem sig.
Janni spørger om nogen har lyst til at overtage opgaven med at lave boksskilte når de skal opdateres –
den tager Helene. Janni sørger for at sende skabelon, så hun har noget at arbejde ud fra.
Det nævnes at vores facebook trænger til en opdatering. Måske Nina vil kigge på det, da hun også har
adgang til at rette på FB?

