Referat bestyrelsesmøde d. 24/10-2016
Tilstede: Anne, Ellen, Lena, Annette, Mette og Gunnild
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst

Økonomi og regnskab

Info fra bestyrelsen
Info fra Gunnild

Info fra Sanne

Info fra Tommy
Årets frivillige
Eventuelt

Beslutning
Ryttermærker
Oprydningsdage – efter behov
- indsamling af sten/lort på marker:
meget mangelfuld opbakning
Fugt i sadelrum – ventilation er sat i døre.
Ingen problemer længere – også pga vejret.
Hø/halm priser: afventer tilbagemeldinger.
Bund: Er overdraget til FER.
Skridtmølle: Niels indhenter tilbud på stik til
lys ved skridtmølle.
Oplæg ved Karen: 24/11
Stier i Marbæk – Annette følger op.
Opdatering af elevheste på hjemmeside – er
gjort.
Gummibelægning i vandspiltove
Kasserer: Gitte møde med bogholder 25/10
Ellen taster løn pga. problemer med dataløn.
Info kommer løbende.
Ferieplan for eleverne er afleveret til Gitte.
Der arbejdes på godkendelse til hestemanager.
Gunnild arbejder i fremtidig personale
situation - fra maj skal begge nuværende elever
på skole.
Undersøge muligt værelse til leje til Michelle.
Bodil har opsagt sin boks.
Signe’s er solgt, men boksen endnu ikke
opsagt.
Regitta får endnu en hest ind pr. 1/11.
Susanne videregiver info angående Sannes løn
til Gitte.
Sanne styrer smed til elevheste.
Pt. mange halvparter.
Intet nyt…
Nomineringer/afstemning – kåring til
generalforsamling.
Filmaften: Indvielse af hyggehjørne med pizza
og film. Vi finder en dato.
Hø/wrap: Generelt fint hø, men af og til får vi
leveret noget af mindre god kvalitet. Gunnild
tjekker op på om vi får agerhø som lovet.
Gunnild har talt med Søren om wrap – vi har
før ønsket så tørt som muligt. Efter Ellens
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Næste møde

ønske har Gunnild bedt om, at der leveres
noget med lidt højere vandindhold.
Ordensregler: Annette har redigeret
ordensregler – opfølgning over mail.
Julefrokost: bestyrelse/personale ved Gitte
fredag d. 25/11 kl. 18.30.
Julefrokost: klubben - dato kommer.
Mulighed for ekstra voltihold uden hest om
tirsdagen. Pris?
Torsdag d. 17/11 kl. 19.30-21.30
Lena C laver kage!

Annette
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