Referat af bestyrelsesmøde d. 14/8 kl. 19.30
Tilstede: Gitte, Lena C, Annette, Ellen, Anne Q, Gunnild og Mette B.
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst

Økonomi og regnskab
Info fra bestyrelsen
- kurser (bl.a. oplæg fra Claus
Toftegaard)
- Skype-kamera

Beslutning
Udvalg – opfølgning
Voksen ridelejr
Udendørsbane – pt. på standby med to
dressurbaner ude, da elevskolen rider
inde i øjeblikket.
Sponsorstævne medio dec.
Klubmesterskab medio nov.
Udv. klubstævne medio nov.
Lucky startes op igen – er pt rengående.
Ridestier – vedligehold.
Gunnild er i kontakt med poda
Certificering – opfølgning
APV er lavet.
Inger Recht har booket hal til kursus
igen i 2018.
Maskine er bestilt af FER
Referat fra sidst godkendt
Fuld stald og mange aktiviteter i den
kommende tid.

Ansvarlig
Mette B og Lena C
Gunnild og Anne

Vi prøver at lave et opslag

Anne og Mette B

Stævneudvalg

Annette
Gunnild
Anne og Ellen
Gunnild
Gunnild

Mette B
Gitte

Pt. sat på standby med fællesindkøb af
kamera pga manglende tilslutning.
Ved hjælpere laves individuelle
vurderinger.

-

Staldvagter (hvem må hvad?)

-

Elevheste hø/halm

Får pt. hø på folden – dem der står inde
om natten får selvfølgelig i boksen.

Gitte

-

Skridtmølle

Gitte

-

Udendørsbane

Allan Neergaard foreslår en støbt bund
af beton. FER ind over i forbindelse med
støbning ved vaskeplads.
God sandbane på Østergaard – Ellen
undersøger hvorfra.
Gamle papirer om EOR hentes i Brande.
Dina med Mini Max kan muligvis hente
– Lena C undersøger.
Para-rytter medlem
På udkig efter en afløser for Mads.
Nødvendigt med teltstald ved volti DM.
Mulighed for at rykke rundt på hold –
info gives til Mette B.

Info fra Gunnild

Info fra Sanne (elev/volti)

Info fra Tommy (spring)

Ellen
Lena C og Gunnild

Lena C
Sanne
Lena C
Lena C og Sanne

Eventuelt

Næste møde

Cavalettis indkøb
Mulighed for at tegne ekstra
arbejdsskade forsikring.
Weekendvagter er ikke i
ansættelsesforhold.
Mulighed for at få billigere billetter ved
svømmestadion i forbindelse med volti
stævne.
Pris for dagsopstaldning reguleres op til
150 kr.
Mandag d. 25/9-2017 kl. 19.30
Kage: ?

Gunnild og Mette B
Gitte
Gunnild
Annette

Gitte og Gunnild

