Referat bestyrelsesmøde d. 5/8-2019 kl 19.00

Tilstede: GJ, MBJ, CU, IK, JSL, Einar
Referent: JSL
1. Gennemgang og opfølgning på referat fra sidst


Staldmaskine: Der er kommet ny staldkat med nyt hydrauliksystem. Maskinen er nem at
arbejde med. Den må kun anvendes, hvis man har fået et introkursus.



Betaling elevundervisning:
o

Voltiundervisning: Sanne mener ikke, at der er behov for ekstra mærkning af
voltiudstyr. IK har fået tilbagemelding om ønske om hjælp fra forældre til fx at
hjælpe op og ned. Sanne spørges om løsning herfor.

o

Elevundervisning: IK har undersøgt andet betalingssystem ”Klubmodul” og mulighed
for PBS. Der er kommet forslag til nyt administrations system Zakobo, som kan
håndtere både elevskole, opstaldning etc.. IK og CU vil sætte de 2 systemer op imod
hinanden med fordele, ulemper, pris mm.



Slik/sodavandsautomat: CU vil se på indhold og køber ind. IK vil gerne hjælpe med at holde
ajour og tømmes for penge.



GJ og JSL mangler at lave overblik over slidtage på boksene/stålrammerne. Vi har fået
tilbud på kanter til at understøtte væggene til boksene i midten, som godkendes. Kanterne
planlægges til at blive monteret ved nedvaskningsdagen.



IK er ved at indhente tilbud på betonvæg til at køre møg op ad.



Ridehusbundene rettes af til voltistævne om 14 dage. CU sørger for en lille opmærksomhed
til Claus. GJ tjekker, om der skal fyldes mere på bundene.



Udvalgene er opdateret og hænges op på tavlen. Punktet tages op til ryttermøde.

2. Økonomi & regnskab
Klubben har en god økonomi med et lille overskud. Stalden kører fint.
Rep. af harven: IK har sørget for rep. af harven til fordelagtig pris.

3: Punkter fra bestyrelsen


Skridtmaskinen. Der skal undersøges om drænering af området er den bedste løsning. JSL
kontakter FER for tegninger. Herefter tages stilling til evt. ny bund.



Arbejdsdag/nedvaskning af stald. GJ og JSL laver plan for dagen, som ligges op i ryttersnak.
Vi har fået tilbudt lån af to højtryksrensere. GJ spørger til forsikring. JSL og CU laver
indkøbsliste.



Følauktion: CU og JSL aftaler møde Mia fra DV. GJ spørger om Simone Fontaine vil med.



Kommunikation vedr. daglig drift ved arrangementer – hvem gør og gør ikke? Daglig leder
sørger for alle opslag vedr. drift ved arrangementer.



Indkøb af mixer. Godkendes. MBJ giver Susanne besked om indkøb



Sponsorudvalg: MS har lavet stort stykke arbejde. IK vil forsøge at hjælpe med Skjern bank.
CU leder efter kontrakterne inden da.



Udendørsbanen: Projekt til efteråret



Frivillighedsstrategi: Punkt til ryttermøde



Certificering: Efterårsprojekt.



Fakturering: IK er startet med fakturering og har erfaret, at der kan mangle oplysninger på
opstaldere. En løsning kunne være at udlevere oplysningsseddel/tilmeldingsblanket
sammen med opstaldningskontrakt. IK følger op på manglende oplysninger.

4. Punkter fra daglig leder


Kathrine vil gerne søge ny læreplads. GJ er ved at afsøge muligheder for ny elev.



Stalden er overbooket og der er venteliste



GJ har lavet optegning over steder, hvor det regner ind. Einar ser på det.



Afløserperioden i sommers har fungeret fint og kan gentages ved behov. Der er nok til
staldvagter.

5. Punkter fra elev/voltiafdelingen:
Malibu er startet op i stille genoptræning.

6. Punkter fra springafdelingen:
Intet nyt herfra

7. Eventuelt
DRF har henvendt sig ang. et evt. kommende projekt med opstart af hold for tidligere ryttere, som
ønsker at begynde at ride igen. EOR har meldt sig som interesseret og afventer mere info.
Tilbud om trækning af rør til vanding ned langs gangarealet i hallerne indhentes af Einar.

Skal vi have flere bokse op i laden? Kan hurtigt tjene sig ind. Alternativt kan stævnebokse indkøbes.
Einar undersøger pris.

Arrangement til at samle pararyttere i området er i støbeskeen.
Einar undersøger pris på røde/hvide bomme

8. Næste møde:
Torsdag 05.09.19

