Referat Bestyrelsesmøde EOR 05.09.19
Tilstede
IK, CU, MBJ, MS, JSL, Ejnar
Gennemgang af referat fra sidst og opfølgning

Økonomi og regnskab
Økonomien er god.
Punkter fra bestyrelsen
Tilskud til ryttere - def. af indskud og events
Tidligere bestyrelse har også arbejdet med området. Bestyrelsen er enige om, at man gerne vil
støtte hold, men ser en del problematikker i økonomisk støtte. Evt. sponsorater i form af t-shirts
med logotryk. Vi går i tænkeboks indtil næste møde.
Voltiafdelingen
Der har været afholdt møde med SVT3’s forældre, og der er sat tiltag i gang. Nyt møde aftalt
omkring efterårsferien. Bestyrelsen ønsker, at voltiafdelingen integreres mere i klubben, hvilket
Sanne også har udtrykt ønske for.
Nyt betalings system
CU og JSL fortæller om nyt betalingssystem Zakobo. Systemet har umiddelbart mange fordele og
rummer gode løsninger for betaling for elevskole, volti, undervisning, opstaldning, hjemmeside,
mail, økonomisystem etc. MS hører andre rideskoler, som allerede nu anvender systemet. Punktet
behandles færdigt næste bestyrelsesmøde, når vi har hørt andres erfaringer med systemet.
Springholdet
Pauline’s forespørgsel vedr. brug af anden underviser end Konstatin ved onsdags spring
Springholdet må anvende ekstern underviser så længe der betales gebyr
Louise B’s forespørgsel vedr. hubertusjagt
Forespørgelse om hubertusjagt 02.11. Bestyrelsen er enige om, at det er en begivenhed vi gerne
ser på EOR. CU sørger for køkkenet.
Sanne og Gunnild’s deltagelse i bestyrelsesmøder

Det besluttes, at mødets første halve time forbeholdes bestyrelsen uden deltagelse af Gunnild og
Sanne. Dagsorden udformes herefter. IK og JSL planlægger møde med Sanne og Gunnild.
Følauktion - overblik
Kølevogn og drikkevare kommer fredag formiddag.
MBJ tjekker hjælperliste hjælpere.
Ejnar afbestiller toiletvogn. Ejnar, CU, MBJ, GJ hjælper med opsætning. CU, JSL etc. laver mad i
morgen
Udvalg status
Få opstaldere er i udvalg. Der er brug for, at flere hjælper med f.eks. sponsorudvalget og
arrangementer som f.eks. DV-arrangementer. Punktet kommer med på ryttermøde oktober. Men
enormt god opbakning og stemning til nedvaskningsdag.
Punkter fra daglig leder
Kathrine stopper 21. oktober. Gunnild vender tilbage med tidsfrister ifht. evt. ansættelser. Der er 6
på venteliste til opstaldning. Gunnild har dialog mht. halm og hø.
Punkter fra elevafdelingen/voltiafdelingen
Malibu skal skridte i 2 måneder. Sanne har planlagt med rytter. Sanne er ved at planlægge volticamp og vender tilbage med faste tider for voltiundervisning søndag.
Eventuelt
Ryttermøde 31. oktober.
Medlemsfest drøftes. Evt. foråret 2020.
Kan værkstedet evt. forsynes og ryddes op? Niels sørger for værkstedet. Der har været større
beholdning af værktøj. Vi oplever desværre, at værktøjet forsvinder.
Næste møde
21. oktober

