Referat bestyrelsesmøde d. 2/1-2017
Tilstede: Anne, Ellen, Mette
Punkt
Godkendelse af referat
fra sidst

Økonomi og regnskab

Info fra bestyrelsen

Info fra Gunnild

Info fra Sanne

Eventuelle hængepartier
- landsstævne

Opsamling på møde d.
29/12

Beslutning
Hø/halm priser – Annette følger op.
Stier i Marbæk – Annette følger op.
Indvielse af hyggehjørne – dato kommer.
Ordensregler er på hjemmeside og i dropbox.
Mulighed for ekstra voltihold tirsdag (uden hest) – Gitte
laver beregning.
Stik til lys til skridtmølle – Niels
Gummibelægning vandspiltove – Niels/Peter B.
Halm/hø – der sendes pt. meget retur. Gunnild taler
med Søren.
Gitte har prøvet at oplære flexjobber – som desværre
allerede er stopper. Vi prøver med en ny (Anja).
Budget under udarbejdelse.
Regnskab for 2016 under udarbejdelse.
Personale – evt. omlægning af timer til helligdage.
Personalesituation primo maj – begge elever er på
skole. Forskellige alternativer drøftes.
Pt. fuld stald – BB fraflytter pr. 1. feb.
Elevrytter kigger efter pony.
Hest fra Sjælland pr. 1. maj.
Sanne har sendt info seddel ud angående larm og leg.
Nogle har taget det ilde op. Lena skaffer navne og brev
til opfølgning.
Pynt – blomster/Kirsten – Mette følger op.
Michelle R – Maiken tager kontakt.
Cafeteria: hjælperlister ikke fyldt, men pt ikke grund til
bekymring.
Sekretariat: flere ude fra har tilbudt at hjælpe –
Merethe, Charlotte J, Else…
Præmieoverrækkelse – dommer C med til
præmieoverrækkelse (overrække præmie)
Bokse – stævnebokse bestilles.
Forældreudvalg – Anja H og Anne Q. Opfølgning på
opgaver/arrangementer – koordinator Lena C. Opstartsmøde med Lena C og Sanne.
Infomøder v/Sanne og Lena C – hver 3. måned.
Introfolder: elev/volti – Anne/Ellen. Susanne laver
layout.
Frivillige: Tydeliggøre hvorfor alle skal hjælpe til –
sammenhæng mellem aktiviteter og
økonomi/medlemspriser. Skriv til hjemmesiden.
Motivere/prikke: Det skal gøres i en god tone – en
fordel at ”kende” folk, når man skal prikke.
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Spørgeskema: Michelle vil gerne lave udkast og
analysere. Bestyrelsen skal godkende spørgsmålene.
Opfølgning bræt ved Queen – evt. mulighed for
sparkeplade.
Sternbrædder – males? Niels/Peter Bagge
Bokse: Det ikke er hensigtsmæssigt at have heste
stående i vandspiltove ved udmugning derfor benyttes
”naboboksen” – dog ikke spånebokse. Der tages særlige
hensyn – ved tvivl snak med Gunnild.
Tommy: Vigtigt ikke at blive for firkantede, men
tidspunkter for undervisning SKAL meldes ud/ligge fast.
Ansættelsesforhold tjekkes ved DRF.
Tillæg til kontrakt angående antal bokse.
Medlemsliste overtages af Mette.
D. 27/2 kl. 19.30-21.30.
Referent: Mette Brandenborg Jensen
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