Referat af bestyrelsesmøde d. 14/5-2018
Tilstede: Anne B, Christa, Margrethe, Susanne, Lena C, Simone og Mette B
Punkt
Info om møde med opstaldere
Gennemgang af referat fra sidst

Økonomi og regnskab

Info fra bestyrelsen
- Opfølgning på wrap
- DIF’s nye pulje
-

Elevheste på
sommergræs
Høhække til elevfold
Opdatering om herpes
Frivillige til
sponsorudvalg

-

Indsats i forhold til
tomme bokse

-

Er flere elevheste en

Beslutning
Et godt og konstruktivt møde.
Nedvask af stald er under planlægning.
Lys – venter lidt pga pris.
Skridtmaskinebund – Simone har indhentet
tilbud.
Ønske om deadline for sf sten.
Vand på folde under planlægning. Tjek af
pris.
Aktivitetskalender opdateres.
Vand til udendørs vandspiltove under
planlægning.
Stormkroge under opsætning.
Ryttermøde seddel ophænges.
Kant til møddingen – under planlægning
Christa mangler budget.
Regninger/post til kassereren kommer
mange steder – skal samles.
Christa vil gerne selv sidde med betaling af
regninger mv.
Regnskabet ser fint ud.
Christa skal have kode til MyWallet.
Der er styr på wrappen nu.
Margrethe søger til voltiudstyr,
udendørsbane, ponygamesudstyr mv.
Elevhestene bliver hjemme.
Input om billige høhække modtages.
Anne har informeret på facebook mv.
Pt ingen opstaldning ude.
Margrethe spørger kandidater.
Opslag genpostes.
Åbent hus – fejring af 5 fødselsdag
Hest&Rytter avis reklame.
Særskilt møde d. 4/6-2018 kl. 19.30
Pt nej.
Tages næste gang.
Margrethe har lavet oversigt – skal på
hjemmeside og opslagstavle.

Ansvarlig

Margrethe
Sanne og Lena C
Lena C

Margrethe

Mette B
Anne B/Mette B
Margrethe

-

mulig indtægtkilde
Persondataforordning

Info fra daglig leder
Info fra elevafdeling/volti

Info fra springafdeling
Eventuelt
Næste møde

Nyt indmeldelsesskema uden cpr nr.
Slet gamle data.
Ryttersnak mv er ikke diskussionsforum.
Slå kommentarer fra i opslag fra Gunnild.
Invitation fra Sydbank.
Voltipiger må gerne varme op i skoven –
selvfølgelig under hensyntagen til at der
kommer heste. Opslag på ryttersnak.
Kommentarer til elevhestene skal rettes til
Sanne og ikke til de ryttere, som rider på
hestene.
Intet nyt.
D. 11/6-2018 kl. 19.30.

Simone

