Referat ryttermøde d. 24/11-2016
1. Oplæg om førstehjælp v/Karen.
En stor tak til Karen for et fint oplæg suppleret med powerpoint. Gennemgang af korrekt
rækkefølge for førstehjælp og typiske skader, som vi kan møde i forbindelse med en rideulykke
eller anden ulykke i omgang med hestene.
Giv besked når I rider i skoven og i hvilken retning!
Vi har førstehjælpskasse i rytterstuen.
2. Info fra bestyrelsen.
Status solarium – følg med på vores ’spåne’-barometer, som står i midtergangen mellem hallerne.
Overskud fra salg af klubtøj, lodsedler til julekalender, skilte mm går til solarium. Hjælp gerne med
at skaffe nye skiltesponsorer.
Frivillige hjælpere – det er vigtigt at alle hjælper til ved vores stævner og melder sig til udvalg.
Ryttermærker – er undervejs. Info kommer.
Bestyrelsen – Gitte er pt. sygemeldt, hvilket giver rigtig mange opgaver for resten af bestyrelsen. Pt
leder vi efter en person, som kan bogføre ca 4 timer i ugen.
Økonomi – vi følger budgettet, men er pt lidt bagud med bogføringen.
3. Info fra Gunnild.
Der er en god tone i stalden – og det er hyggeligt at komme der.
Hjælp med at holde orden – også i laden. Der skal være plads til mange ting derovre.
Gunnild holder ferie fra d. 7-21/12 – i denne periode kan staldpigerne kontaktes ved spørgsmål.
Ved problemer kontaktes Lena C.
4. Evt.
Spørgsmål og undren over, hvorfor skridtmaskinen skifter retning så ofte. Dette er på opfordring fra
dyrlægerne. Det er lidt svært for uerfarne heste at vende så ofte – ønske om at tiden sættes en
smule op til fx 20 min?
Ønske om lys ved skridtmøllen og udendørsbanen.
Nyt navn til hal 2, som fra d. 1/12 hedder Skjern Bank hallen.
Sydbank har givet 25.000 kr. til en udendørs vaskeplads. Vi mangler dog stadig et tilsvarende beløb
for at kunne få præcis det vi ønsker.
En stor ros til Lene for det store arbejde med sponsorer – det er guld værd for klubben! Det er
vigtigt at alle giver en hånd med i udvalg, da der er mange store projekter at tage fat på.
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