Referat af bestyrelsesmøde den 21/2 2011
kl. 19.00 hos Majbritt
Fremmødte: Anya, Rosita, Sharon, Gitte, Alexandra, Majbritt
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
Godkendt
3. Behandles:
a. Henvendelse fra Netferie
Vi vil gerne, men kan ikke se at vi på nuværende tidspunkt har ressourcer til det. Dog ser vi en mulighed i en
hestevognstur med Richard og med heste bagved, samt en hjælper. Anya undersøger om Richard er villig
med en hjælper, ellers må vi vente til der er flere ressourcer.
b. Møde med kommunen angående lejekontrakt
Anya har været til møde med kommunen. Rosita og Anya sætter en mødedag og kontakter Aalborgvej.
4. Beretninger:
Formand
Formanden er endnu ikke begyndt at få post.
Kasserer
Vi har fået giro på forsikringen for vores hest.
Der arbejdes på at indrive penge helt tilbage 2009
Det er en god ide' at sende aktivitetssiden ud sammen med girokortene, aktivitetsoversigten laves den 3.
marts hvor
Hjemmeside
Der opfordres til at send e nye billeder til hjemmesiden.
Hestefortællinger
Nordjyske medier har lavet en hjemmeside, hvor vores link er lagt på.
Breddeudvalg

Fastelavnsringridning, indbydelsen hænges rundt i byen af Majbritt! Er lagt på hjemmesiden.
Cafeteriaudvalg
Intet nyt
Materialeudvalg
Vi skal have et bestyrelsesmedlem i materialeudvalget: Sharon meldte sig.
Banen trænger til harvning og at græskanten og grene klippes. Den første arbejdsdag er den 27. marts.
Stævneudvalg
Der arbejdes på stævnefolderen. Rosita har fået den gamle folder vi havde som skal tilrettes.
Opfordrer folk til at have brugte ting med til stævner, så der laves en bod og sælge fra.
Undervisningsudvalg
Stine og Sara vil gerne fortsætte som undervisere. Gitte har prøvet at fange Ann, men forgæves Gitte
prøver igen. Lise er også en mulighed som underviser i engelsk dressur, men vi mangler en
springunderviser.
Vi satte sidste år prisen ned, fordi vi fik dyrere undervisere, men da det gav et rimeligt stort underskud, vil
vi prøve at sætte prisen lidt op. Således at man betaler for leje af hest.
Der har været efterspørgsel på et voksen og hyggehold, og Rosita og Majbritt er spurgt i forhold til at stå for
holdene.
Evt. foredrag med tidligere OL spring rytter, en kontakt som Stine har, så vi kan få det til halv pris hvilket er
3000,- vigtigt at det slås op mange steder Bach, DLG m.m.
En ide' med kurser i weekender. Kurser for de små med skovtur, mankurser osv. forældre kurser...
Rosita og Anya laver en blanket, hvor alle detaljer om de nye ryttere skal skrives, der skal bl.a. være en
afkrydsningsliste med hvad forældre vil/kan bidrage med.
Distriktet
Der er kommet 2 nye rideklubber i distriktet, og 2 er gået ud. D licens eksisterer kun i distrikt 14.
5. Næste bestyrelsesmøde
a. Mandag den 21. marts klokken 19 hos Rosita, på forhånd afbud fra Majbritt
6. Eventuelt
a. Gratis Heste
Vi har ikke hørt mere

b. Idrætsdag på Hals skole
Det ville være en ide'. Men vi mangler igen ressourcer, for få heste.
c. Fraflytningsliste
Vi kan nok godt begynde at flytte ting på lossen, det kan vi evt. begynde med
på arbejdsdagen.
d. Bytte dag
Bytte brugte ting, hvor brugte ting byttes, evt. på efterskolen i gymnastiksalen, så er man ikke vejrafhængig.

