Referat bestyrelsesmøde d. 25/1 2018
Tilstede: Anne B, Gitte A, Lena C, Ellen, Gunnild og Mette B
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst
Økonomi og regnskab
Info fra bestyrelsen
- Nyt dommertårn og sidespejle

-

Foreløbig evaluering af
landsstævnet

-

Hegn

-

Øvrige projekter

-

Generalforsamling

Info fra Gunnild
- Poda hegn
- Ny staldpige
-

Traktor

-

Dørene

-

LED lys

-

Udendørs vaskeplads

Beslutning
Referatet er godkendt
Vi har mange aktiviteter og regnskabet ser
fornuftigt ud.

Ansvarlig

Efter drøftelse med DRF har vi besluttet at
droppe byggeri af dommer karnap. I stedet
drøftes mulighed for at bygge fast
dommertårn ved B med bedre udsyn.
Landsstævnet har givet et flot overskud på
knap 35.000 kr. alt inkl., hvilket er et super
flot resultat, som dog kunne være endnu
bedre, hvis flere ville være behjælpelige med
at flytte deres heste i laden under stævnet,
da stævnerytterne foretrækker faste bokse.
Tidspunkter for cafeteriets åbningstider skal
fremgå tydeligt.
Retningslinjer for hjælpere og bespisning
udspecificeres og skal på hjemmesiden.
Kursus for nye medlemmer af
sportsudvalget.
Evt. tombola ved interne stævner.
Evalueringsmøde angående landsstævnet d.
5/2 kl. 19.00.
De sidste detaljer er ved at falde på plads, så
vi kan få nyt hegn. I forbindelse med
udskiftningen af hegn, vil der naturligvis
komme en periode, hvor foldene ikke kan
benyttes.
Der indhentes forskellige tilbud på bl.a.
udendørs lys.
Opslag på facebook med d. 22/3.
Indkaldelse til generalforsamling

Anne

Bestilles i samarbejde med sponsorudvalg.
Der har været lidt udskiftning i
staldpersonalet, og vi har nu ansat Caroline.
Kristian (Marlene G) forsøger at lave
traktoren.
Dørene for enden af staldene er i
stykker/binder og vil blive lavet.
Der er stadig lidt udfordringer, men de
forventes løst hurtigst muligt. Vi kan allerede
nu se, at det giver gode besparelser.
Skal færdiggøres…

Gunnild

Mette B og Lena
Mette B +
sportsudvalg
Mette B

Mette B
Ellen

Gunnild
Gunnild
Gunnild

Gitte

Info fra Sanne/elevafdeling/voltiafdelingen
Info fra Tommy/spring
Eventuelt
- Parkering
Næste møde

Janus fungerer rigtig godt i elevskolen.
Malibu er lidt kræsen – vi prøver med
forskelligt foder.
Intet nyt.
FER vil ikke have at der parkeres på
græsstykket langs med stalden.
Mandag d. 26/2-2018 kl. 19.30

Gunnild

