Referat bestyrelsesmøde d. 22/08-2016
Tilstede: Gitte, Anne, Susanne, Ellen, Lena, Annette og Mette B – Gunnild og Sanne deltog
desuden i relevante diskussioner.
Punkt
Godkendelse af
referat fra sidst
Økonomi og
regnskab
Info fra bestyrelsen

Beslutning
Referatet godkendes.

Ansvarlig/dato
Alle

Periode regnskabet er gennemgået.
Debitorer meldes ud af klubben.
Ryttermøde kl. 19.30 – max en time!

Ellen
Alle

Anne er ordstyrer.
Lena C står for sodavand/kaffe/the og kage.
Generel info fra Gunnild – nye i stalden, repetere
generelle regler og normer.
-Rød solhat.
-Info om toiletter – Lena C
-Liste med oprydningsdage – Gunnild
-Stemning angående udendørsbanen:
dressurbaner/springbane.
Info fra bestyrelsen – Gitte:
-Økonomi mm. god, projekt ren stald!
Info fra beriderne og Pt. 5 tomme bokse – 3 på vej ind, Coco dog først
Tommy
1/10.
Samfundstjeneste pt. om torsdagen - har slået græs
og flyttet hegn.
Nyt personale i stalden –Gunnild støtter og guider
gennem konstruktiv kritik og ved at være med på
sidelinjen i højere grad end tidligere.
Folk i stalden ser allerede, at Gunnild er blevet
mere synlig i stalden.
Maskinen er ved at være slidt.
Oprydning –
Plan for arbejdsdage – evt bare nogle timer en
hvordan
hverdags eftermiddag/aften.
tilrettelægger vi
Tydelig udmelding om hvilke opgaver der skal
bedst muligt
løses – datoer annonceres på hjemmeside/facebook
mm. Tovholder Gunnild.
Toiletrengørings oversigt – Lena C.
Orientering fra DRF Kursus for bestyrelsen - dato 6/10. Tema årshjul
ang kursus
for klubben.
Betaling af rytteres
Vi opfordrer rytterne til at deltage i cups og
starter i mesterskaber mesterskaber. Klubben dækker startgebyr i
mesterskaber for hold.
Status på kontrakter Alle opstaldere har nu afleveret kontrakter.
private/elevheste

Gunnild

Gunnild

Lena C
Anne
Alle

Ellen
Gitte

Hegn – hvad gør vi?

Printer
Skridtmaskine
Ryttermærker
Voltistævne

Ovn i køkken
Mad der forsvinder
Køleskabe til
stævnet
El i laden
Solo
Eventuelt

Næste møde

Gitte og Goller er i gang med at søge fonde. Folde
er med i et stort projekt om vadehavsområdet –
men det har lidt lange udsigter.
Ellen køber en ny.
Vi forventer at den snarest vil være i drift – motor
skal repareres.
Der undersøges forskellige muligheder.
Cafeteriet: Monja og Maiken er informeret – Lena
C er tovholder.

Gitte

Niels kigger på ny ovn – funktionel og til god pris.
Mad er forsvundet i forbindelse med ridelejren.
Sedler lægges på fryser/køleskab fremover.
Vi bruger vores eget.

Gunnild
Alle

Lena C tjekker med Niels angående voltistævnet.
Sanne har sat Solo i gang – meget stille og roligt
med Julie på ryggen.
Klubmodul: Vi er tilfredse med det vi har, så pt er
det ikke aktuelt. Gitte melder tilbage til udbyder.
Kommende stævner: Info på ryttermøde og opslag
på tavle.
Hø: Der kan blive mangel på hø til vinter. Søren er
ansvarlig for at der kan skaffes hø til samme pris
og i samme kvalitet – kontrakt med Søren laves af
Anne/Gunnild.
Halvparter på elevheste: Kontrakter med
regler/retningslinjer udfærdiges.
Mandag d. 26/9 kl. 19.00.
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