Referat bestyrelsesmøde d. 26/09-2016
Tilstede: Gitte, Anne, Ellen, Lena Anette, Mette og Gunnild
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst

Økonomi og regnskab
Info fra bestyrelsen
Info fra beriderne og Tommy

Kontrakt på hø/halm/wrap

Fremtidig bogholder

Arbejdsopgaver
Bund i haller

Bund på udendørsbaner
Skridtmøllen

Oplæg ved Karen på
ryttermøde
Stierne i Marbæk

Beslutning
Opfølgning af toiletter - Lena siger at alt kører
okay.
Stemningen omkring udendørs baner bedre
efter banerne er rykket sammen. Til næste år
tjekkes op på hvor mange baner der skal op.
Ryttermærker: Ellens kontakt kan i uge 7.
Halvparters kontrakter
Ny ovn. Der er snakket med Maiken og Monja
det er sat i bero
Oprydningsdage evt. fjerne lort på folde
Økonomien følger budgettet.
Kommer under punkter…
Status bokse: 1/10 går tre heste ud og en
kommer ind.
Personale: Gunnild følger løbende op.
Fugt i sadelrum er lagt over til FER.
Koste er bestilt, støvsuger undervejs – Gunnild
er i gang med at undersøge nærmere.
Sabrina er i virksomhedspraktik og kommer to
gange i ugen.
Stor efterspørgsel på elevhold, så pt er der
ventelister ved Sanne.
Ingen info fra Tommy.
Vi har fået ok fra Søren mht levering af
hø/halm/wrap. Kontrakten ligger i
dropboksen.
Ellen er efter eget ønske stoppet som
bogholder og alt relevant materiale er
overdraget til resten af bestyrelsen. Der
arbejdes på en anden løsning.
Det er vigtigt at alle byder ind.
Der holdes løbende øje med om det er
nødvendigt med en opfyldning – især inden
landsstævne.
Banen tromles og vedligeholdes efter behov.
Bunden rodes hurtigt op – også grusset ->
videre til FER.
Plastik til vinger fungerer ikke – virker som
sejl. Der skaffes propper til bunden af rørende
i stedet.
Indlæg om hurtig førstehjælp på ryttermøde.
Gunnild tager en snak med Karen.
Annette taler med skovfogeden om ridestier –
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Gitte/Anne

Gunnild
Annette

plakat over ridestier og også gerne pdf.
Oda massage
Alle voltiheste får massør i oktober.
Kommende aktiviteter
Evt ekstra dommerkursus med Tabita/Maria F.
(kurser/besindighed/stævner/...) Opsadlingskursus v/Sanne -> intromærker
Opslag med kommende stævner til tavle.
Eventuelt
Opdatering af elevheste på hjemmesiden.
Punkter til FER: gummibelægning,
vandingsanlæg, drejebog virker.

Næste møde

Mandag d. 24/10 kl. 19.30-21.30

Anne/Lena C
Annette
Lena C/Susanne
Mette B.
Lena C

