Referat ryttermøde d. 24. maj 2016

1. Info fra bestyrelsen
- Hvordan får vi flere til at yde en indsats? Det frivillige arbejde er en stor del af klublivet
- meget af det frivillige arbejde er usynligt for flertallet, men har alligevel stor betydning
for klubbens beståen. Det er vigtigt at alle yder en indsats, så der løftes i flok. Vi har set
på en model fra svømmeklubben, som vi vil drøfte muligheden for at implementere i
vores frivillighedsstrategi. Måske kan aktiviteter i weekenderne planlægges bedre, så
der kan meldes ud i god tid. Opslag om hjælpere til vores udvidede klubstævne i august
vil blive hængt op hurtigst muligt, så flere kan planlægge tiden efter det. Vi får brug for
mange hjælpere både til dette stævne og kommende stævner.
- Hegn til udendørsbanerne er nu bestilt og vil blive leveret om 3-4 uger. Hegnet vil stå
fremme hele sommeren.
- Økonomien følger budgettet. Vi kan fint hamle op med priserne hos andre klubber og
gårde i kraft af vores faciliteter. Husk at stævner og arrangementer er med til at skabe
en god økonomi - netop derfor opfordres alle til at give en hånd med.
2. Øvrig info
- Der planlægges en lille klubfest i slutningen af august - nærmere info herom kommer
snarest.
- Vi arbejder for et godt tilbud på nyt klubtøj - forslag og ideer til aktuelle modeller
modtages gerne på mail eor@eor.dk
- Der er ønske om at kursus ved Thomas kører efter rotations princip mht tilmeldinger dette bliver dog ikke bakket op af de øvrige fremmødte ved mødet, så vi forsætter efter
først til mølle princippet. Vi vil spørge Thomas om han kan få plads til et par ekstra
deltagere ved næste kursus.
- Næste stævne på EOR er vores udvidede klubstævne i august.
3. Fællessnak og kommentarer
- Der er ønske om en bruser til slangerne i vandspiltovet. Gunnild og Niels ser på
mulighederne.
- Der er hul i ”rullemarie” - en ny vil blive indkøbt.
- Foderet blev drøftet, da nogle synes det smuldrer lidt. Begrundelser for valg af
nuværende foder blev oplyst. Det er vigtigt at vi har et foder som dækker bredt, da vi
har mange forskellige typer heste i stalden - et godt basis foder er derfor et must. Ideer
til alternativer modtages altid gerne og vil blive undersøgt og vurderet i forhold til
indhold, pris mm.
- Vi har altid fokus på at stalden ser pæn og ordentlig ud, derfor fejes der også jævnligt
spindelvæv ned - dette gøres selvfølgelig under hensyntagen til hestene, så eventuelle
nervøse heste ikke stresses unødigt.

-

Vi har altid plads til flere sponsorskilte - der er gavekort til de medlemmer, som kan
skaffe nye skilte.
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