Referat bestyrelsesmøde d. 24/4-2017
Tilstede: Gitte, Anne B., Ellen, Anne Q, Lena C, Gunnild og Mette B.
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst

Økonomi og regnskab
Info fra bestyrelsen

- opfølgning på generalforsamling i
FER

- hingste og sikkerhed

- bokse i laden

- nye datoer for bestyrelsesmøder
og ryttermøde

Info fra Gunnild

Beslutning
Opfølgning på afløsere til
stalden.
Opfølgning på bund til
skridtmaskinen.
Opfølgning på fejeplan for
sadelrum.
Aftale med Ansager er ok.
Sadler/ting som hænger ved
striglespiltove.
Opfølgning på infofolder
Vand på folde – når
arbejdsholdet er klar og frosten
er væk.
Alt ok
Certificeringsproces igangsættes
Årshjul over arrangementer
/opgaver i klubben – der skal
findes en dato for møde, som
kun omhandler dette.
Der afholdes møde med FER i
nærmeste fremtid. Ønsker
fremlægges i prioriteret
rækkefølge. Folde står øverst –
Mette og Gunnild laver udkast.
Vi vil gerne have hingste
opstaldet, men ingen
opstaldning af hingste, som
bedækker naturligt i
bedækningssæsonen. Vi
forhøjer boksvægge, som bruges
til hingste. EOR betaler.
Der skal indkøbes 6 nye faste
bokse til laden. De to
nuværende sælges.
Bestyrelsesmøde mandag d.
22/5 kl. 19.30.
Ryttermøde d. 8/6 kl. 19.00.
Bestyrelsesmøde d. 19/6 kl.
19.30.
Bestyrelsesmøde d. 14/8 kl.
19.30.
Pt. venteliste på bokse.
Vi mangler weekendvagter.
Vigtigt at fastholde regler

Ansvarlig
Gunnild
Gunnild
Lena C

Punkt til ryttermøde
Ellen/Mette B
Gunnild

Ellen
Alle

Gunnild og Mette B
Gunnild

Lena C og Gunnild

Info fra Sanne

Info fra Tommy/spring
Eventuelt

omkring reservation.
Ny elevpony fungerer ikke
optimalt – Sanne kigger efter
anden løsning evt. til køb.
Mulighed for at rykke springhold
en halv time om onsdagen, så
der kan blive plads til ekstra
elevhold.
Pt. ikke noget.
Stævner – vi mangler folk i
stævneudvalget, som vil være
med til at arbejde med
afholdelse af fremtidige
stævner. Opslag laves i
ryttersnak.
Toplag i Skjernbank hallen er lidt
tyndt enkelte steder.
Vigtigt med info om heste der
går ind og ud gerne på EOR mail.
Gerne arrangementer som
besindighedstræning, twerk,
ponygames mm.
Grisefest

Kageansvarlig ved næste møde: Anne Q.
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