
Referat af bestyrelsesmøde den 25/10-22 kl. 19.00

Deltagere: Lasse Thomsen, Heidi Brandt, Heidi Danielsen, Marianne Langgaard, Camilla Wonge (kommer

senere) og Janni Krintel.

Referent: Janni Krintel

1. Ponystatus:

Der drøftes, hvad vi gør med Annabell, som vi har haft på prøve i oktober måned. Der skal gives svar

til sælger 27/10-22 om vi ønsker at købe eller returnere.

Annabell er ikke redet meget og har svært ved højrevolte og galop. Det er på tale at sende hende

hjem, men så skal de andre ponyer tage et større slæb, til vi finder en ny. Vi vælger at beholde

hende og få nogle af de større piger til at ride hende i weekenderne en tid endnu og håbe hun bliver

lige så god som Miss P gjorde på kort tid. Alternativt må vi ride hende og sælge hende til foråret,

hvis det ikke fungerer. Alle er enige om at hun er utrolig sød og bombesikker, så det er ridningen vi

skal fokusere på.

2. Ponyernes helbred:

Merlin er i gang med genoptræning og skal stadig sælges når han er klar. Alternativt byttes væk i en

salgsstald. Parten tager genoptræningen og melder ind til Janni og Heidi B. i partsgruppen de dage

de ikke kan tage ham, så vi ved vi skal sørge for ham.

Loti er i gang med genoptræning. Hun må skridtes i 14 dage og derefter pålægge trav og øge i 14

dage. Hvis alt er godt, må hun rides almindeligt efterfølgende.

3. Brug af ponyerne i undervisningen:

Drømmen er at ponyerne går 2 (max 3) hold om dagen. Max 6 ryttere på holdene.

4. Partsstatus:

Merlin har en ledig 1/4 part, men kan ikke udbydes i part, da han er skadet og skal sælges ASAP.

Pasco har en ledig 1/4 part. Clara her pt erstatningspart efter Scooby blev solgt. Der overvejes 1/2

part, såfremt hun beholder part på Pasco.



5. Indluk:

De private heste skal med ind fra tirsdag den 25/10. Christine og Kira skal lige sættes ind i, hvordan

indluk foregår når de private skal med, da de ikke kender hestene og deres pladser i stalden.

Mandag er der ingen fast indlukker. Heidi D. hjælper fortsat, men der er lidt usikkerhed pga

udskiftning i private heste, hvor man kan føle sig utryg.

6. Økonomi:

Klubben stod til at miste 97.000,- om året i lokaletilskud. Vi har fundet en mulighed, hvor vi kan

hente pengene hjem alligevel; på aktivitetstimer. Dvs. vi ikke umiddelbart kommer til at miste

pengene, men det går nogenlunde lige op. Det kræver dog en del tid at redegøre for

aktivitetstimerne, da det skal gøres op pr. hest og aktivitetstimer på årsbasis.

Der er penge på kontoen til at købe Annabell + vi har et tilskud på 45.000,- fra Vejle Kommune til

køb af Scoobys erstatning. Bevillingen på de 45.000,- skal bruges senest 23/12-22.

7. Juleshow:

Det diskuteres hvorvidt man skal nøjes med opvisning i år og ikke så meget stævne. Vi vil prøve at få

underviserne til at bakke op om dette og træne opvisning med børnene, så vi kan få stor deltagelse.

Lasse er julemand igen i år og Nanna er nissepige og deler slikposer ud. Janni sørger for at købe ind

til slikposerne og lave dem. Janni laver billetter til slikposer, til dem som bestiller.

Janni samler sponsorgaver ind til lotteri igen i år.

Heidi D. køber ind til boden.

Janni tjekker gamle invitationer og lægger dem ind i bestyrelsesgruppen, så der kan laves et nyt

udkast til juleshow 2022. Janni har flere gange rykket for et møde i aktivitetsudvalget, men ingen

melder tilbage.

8. Juleferie:

Skolernes ferie i Vejle Kommune er 22/12-22 til 3/1-23.

Janni undersøger dato for tandrasp og vaccine med dyrlægen.

Heidi B. aftaler med Camilla omkring indluk i juleferien.

Clinic: Der drøftes om vi i år skal have en clinic med udefrakommende underviser. Det kunne være

Peter Rahbek eller Georgia Timmermann. Janni undersøger nærmere.



9. Kommende arrangementer:

Skal vi have et kæphestestævne? Marianne laver et opslag i aktivitetsgruppen, om der er nogle der

bakker op og griber opgaven.

Løsspring i december, som altid. Heidi B. spørger Camilla S og Kristine om de vil stå for det. Klubben

er vært med kransekage og bobler til både børn og voksne.

10. Underviseransvarlig

Bestyrelsen vælger at fortsætte statistikken vedr. brug af ponyer, da det giver et let overblik over,

hvor meget eller lidt de enkelte ponyer bruges. Den tager Heidi B. sig af fremover. Janni sender filen

med afkrydsningsskema til Heidi B.

Der skal planlægges nyt undervisermøde, da det er længe siden sidst. Det sørger Marianne og Heidi

D. for bliver arrangeret og holdt.

11. Evt.:

Janni sørger for julegaver til underviserne.

Janni bestiller trense til Annabell i str. cob. Camilla W sørger for at sætte udstyr sammen til

Annabell; sadel og hovedtøj, inden sælger afhenter det vi har lånt.


