Bestyrelsesmøde den 21. oktober 2019
1. Gennemgang og opfølgning af referat fra sidst
Referatet er drøftet

2. Økonomi og regnskab
Er gennemgået

3. Punkter fra bestyrelsen
- Opfølgning på volti
billag tidligere udsendt internt
- Elevheste
Elevhestene drøftet. der afsættet penge til indkøb af ny elevhest.
- Nyt betalingssystem ZAKOBO skal/skal ikke/implementering/information til
medlemmer
Der afsættes penge til køb af systemet. Hvis det er mulig så opstart 1. januar 2020
Det gamle system beholder vi 1 år frem for at lette regnskabet.
- Prioritering af kommende investeringer og projekter
Lys på udendørsbanen
Der afsættes 15.000kr. til puljen. 1. april er skæringsdatoen for at ansøge om hjælp til startsgebyr.
Skridtmaskinen

- Vores folde
Vi opfordre til at man benytter den foldordning som EOR tilbyder.
Der må ikke gives hø på foldene om eftermiddagen.
Har man hø på foldene om formiddagen skal der ryddes op senest den 20. i måneden.
Hver måned gennemgås foldene, er disse ikke ryddet vil der komme et gebyr til de
implicerede på 200kr pr hest på folden.
- Ryttermøde - forberedelse
Ryttermøde punkter. Folde/hø, ny betalings system, udvalg, klubtrøjer, nye investeringer

- EOR mailen
Når der svares, sættes cc til bestyrelsen.

- Opfølgning på hvor kan jeg hjælpe
Punktet udsættes til næste gang.

-Strøelse
Punktet ikke drøftet.
- Indkøb inden landsstævnet
Punktet ikke drøftet.

4. Punkter fra daglig leder
- skridtmaskine
Inger indhenter pris.
- Fejemaskine
Gunnild og Marianne undersøger hvilken maskine der kunne bruges på udendørs
arealerne.
- Huller i vandspiltov
Der købes en gummimåtte, som der ligges hvor hesten skraber hul. det drøftes senere
hvordan det virker.

- Bunden i Hallerne
Gunnild undersøger hvordan bundene har det og bestiller nyt Walber sand efter behovet.

5. Punkter fra elevafdelingen og volti
Ingen

6. Punkter fra springafdelingen
Ingen

7. Eventuelt
8. Næste møde
Den 25. november kl.19:00 på EOR

