Referat af bestyrelsesmøde d. 27/6-2017 kl. 19.00-21.00
Deltagere: Gitte, Anne B, Lena, Ellen, Annette, Gunnild, Anne Q og Mette
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst

Økonomi og regnskab
Info fra bestyrelsen
- Udendørsbanen – antal
dressurbaner
- Byggerier
-

FER

-

Stævner

-

Aktiviteter – hvem har ansvar?

- Kommende ryttermøde
- Punkter til årshjulet
Info fra Gunnild

Info fra Sanne/elev/volti
Info fra Tommy/spring
Eventuelt
- Stierne i Marbæk

Beslutning
Opfølgning på udvalg
Voksenridelejr
Referatet er godkendt
Opfølgning i august – vi er godt
med og følger budgettet.

Ansvarlig/dato
Lena C/Mette B
Gunnild/Anne/Gitte

Vi prøver med to dressurbaner pr
1/8, hvis der er behov.
Vaskeplads – vi har fået
byggetilladelse.
Prioriteret ønskeliste:
1. Maskine til stald
2. Hegn på folde
3. Køkkenudvidelse
4. Karnap til dommertårn
5. Tribune (evt. fra ishockey)
6. Lys til udendørsbanen
Klubmesterskab sidst i november
– fremadrettet sidst i februar.
Årshjul for stævner.
Vigtigt med info min 3 dage før.
Skypetider på ryttersnak
Opslag i facebook gruppe om
ryttersnak for
opstaldere/medlemmer med daglig
gang på rideskolen.
Udgår – først aktuelt sidst på året.
Starter op med stævner.
Pt. ikke venteliste, men fuld stald.
Michelle er nu tilbage i stalden.
Elever skal give besked til
Gunnild ved sygdom/fridage under
skoleophold.
Britta køres hjem – vi håber at
Lucky er klar igen til august.
Udgår

Gunnild

Ridestierne er blevet hegnet meget
smalle – Annette tager kontakt til
Nicklas (plantør) på rideskolens
vegne.

Annette

Gitte/Anne Q

Gitte

Mette B

Alle
Mette B
Mette B

Gunnild

-

Vask af heste udefra

-

Foldplan

-

Infofoldere/certifisering

-

Inger Recht kursus
Maskinen/køb af ny

Næste møde

Medlemmer der er fast tilknyttet
må gerne vaske heste.
Fungerer pt.
Tilbud indhentes fra Poda.
Områder til certificering:
- Organisation
- Sikkerhed
- Ridelejr
- Klubstævner
- Opstaldning (senere pga.
hegn)
APV laves hvert 3. år
Plan for priser på boksleje.
Hvad må den løfte vægt/højde –
skal der kursus til? Max 200.000
kr. for ny maskine. Skal opfylde
betingelser.
d. 14/8 kl. 19.30-21.30

Gunnild
Ellen/Anne

Gunnild
Ellen
Annette/Niels

Referent: Mette Brandenborg Jensen

