Referat Bestyrelsesmøde EOR
17.02.20
Tilstede: MBJ, MS, Ejnar, JSL, CU & GJ, SL, SH
Referent: JSL

Punkt

Beslutning

Ansvarlig

1. Gennemgang af tidligere
referat/opfølgning
Spånetilbud

Følges op

Gødningsregnskab

Ejnar har undersøgt flere
muligheder, som ikke er
løsninger. Han mangler at
undersøge andre muligheder.

Sygefold

Ny sygefold får gode
tilbagemeldinger. SH har hængt
op, så håndtag kan hænges
korrekt op.

MBJ sørger for instrukser til
personale etc.

Kontrakter

Drøftet

JSL følger op

Dialog med Esbjerg Kommune
vedr. brug af Marbækgård

Lene Goller måtte desværre
aflyse mødet med Esbjerg
Kommune, men har været i dialog
med dem. Gode ridestier i
området er fremhævet som
afgørende. JSL er blevet
kontaktet af kommune igen og vil
vende tilbage til kommunen

2. Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud.
Landsstævnet gav god
indtjening.

3. Indkomne mails

Drøftet og opfølgning planlagt

3. Punkter fra bestyrelsen
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Zakobo status

Infomateriale udarbejdes til elevog voltiafdeling samt opstaldede
og udefrakommende medlemmer

MS, CU og JSL gennemgår
materiale, ajourfører og laver
infomateriale.

Hjemmesiden er under
udarbejdelse. Vores materiale fra
den gamle er ført over på den
nye, men trænger til ajourføring.
Betalingsaftaler er under
godkendelse.
Afventer endelig startdato.

Ridehusregler/ordensregler

Ajourføres og postes i FBgrupper

Status stemning i stalden

Generelt god stemning.Der
opfordres stadig til god og positiv
tale og adfærd samt bidrag til
godt klubmedlemsskab

Kommende projekter status

Tilbud på drænering af
skridtmaskinen afventes.
Alternativt kan der støbes beton
bund i skridtmaskinen og lægges
et toplag herpå. Anbefalinger fra
Ansager indhentes.

CU, MS, JSL

JSL

Tilbud på stabilgrus og stenmel til
resterende små folde magen til
ny sygefold samt tilbud på
stablgrus på stier mellem stald og
folde afventes.
Tilbud på beton på område ved
trailerparkering til brug ved
teltopstaldning afventes

Generalforsamling
4. Punkter fra daglig leder

Ejnar har indhentet tilbud på
“Skiltning og afspærring af
brandvej til stævner” jf. TD’s
ønske. 3801,25,-. Købet
vedtages

Ejnar

Lys på udendørsbanen: Ejnar
arbejder med forslag

Ejnar

Alle der er på valg genopstiller
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3 heste forlader EOR ultimo
februar. Dvs. at laden ikke
længere bruges til opstaldning.
Vi har lang venteliste.
Pga. opsigelse har 3 staldpiger
været på prøve. 1 er valgt. GJ er
ansvarlig for ansættelse
Foldregler - der er tilsyneladende
tvivl om foldreglerne

Ajourføres og postes i FBgrupper

5. Punkter fra elev/volti
Longeførerkursus

Der er behov for opstaldning. Da
laden tømmes har vi tilstrækkelig
med bokse.

Ønske om indkøb af
Ønske efterkommes
stemmeforstærker efter operation
til ca. 1900,6. Punkter fra spring

Ingen punkter

7. Eventuelt
Sponsorat fra Tarp Bageri

SH er ved at lave aftale for
sponsorering af brød og kage

Sponsorat Super Brugsen

SH er ved at lave aftale.

Portek har købt 2 sponsorskilte
APV

MBJ følger op med GJ

8. Dato for næste møde

16.03.20

JSL, CU, MS

