Referat af bestyrelsesmøde d. 23/10-2017
Tilstede: Gitte, Lena C, Anne B, Annette, Gunnild og Mette B
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst

Økonomi og regnskab

Info fra bestyrelsen
- Orientering om baner

Info fra Gunnild

Info fra Sanne (elev/volti)

Beslutning
Baner – afventer udmelding fra
Gustavsens rideanlæg.
Gunnild søger stadig efter en afløser
for pigerne. Gunnild spørger Tyt.
Referat godkendt
Det går godt. Gitte arbejder sig
gennem regnskabet og gennemgår
regninger. Vi kan nu indlæse FIK kort
og være ajour med indbetalinger
hvert uge i løbet af få minutter.

Ansvarlig
Anne B

Vi har fået prisoverslag på en enkelt
bane – og vil nu arbejde videre med
projektet.

Anne B

Pt to tomme bokse. Nye er på vej
ind.
Aftale med biogasanlæg er kun på 1
tømning pr måned. Gitte
videresender kontrakt til Gunnild.
Aftale er på 5 containere.
Møde med el-mand angående LED
lys. Store besparelser på sigt. Flere
tilbud indhentes.
Michelle er retur efter sygemelding.
Plastbomme afhentes tirsdag d.
24/10.
Der er taget gødningsprøver og
resultater med videre er modtaget.
Ormekur gives når de er modtaget.
Tøj til personale under udarbejdelse.
Nyt tilbud fra Poda er sendt ud.
Pt lægges sten ud for ind/udgang i
den nederste staldafsnit.
Ny elevpony er Zindy er ved at blive
kørt ind i elevskolen. Vaccinationer
er påbegyndt.
Tilbud fra Ansager angående
tandtjek – Gitte tjekker op på,
hvornår der sidst er ordnet tænder.

Gunnild

Gitte

Gunnild

Gunnild/Gitte

Gunnild

Sanne/Gitte

Info fra Tommy (spring)
Eventuelt

Næste møde

Tænder og sundhedstjek bestilles til
alle elevheste.
Der ledes efter afløser for Oda.
Ingen info
Ok, at hænge et enkelt underlag op
på døre til sadelskabe, men med
hensyntagen til, at døre ikke kan
holde til tungere ting.
Holde orden mht. våde dækkener.
Oda på pension som selskabspony,
når der er fundet en afløser.
Forespørgsel på ridehuskort á la
klippekort. 10-turskort til
månedspris – interesserede skal
sende mail til eor@eor.dk
Torsdag d. 7/12 kl. 19.30

Gunnild

