Bestyrelsesmøde den 2. maj 2011
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2011
kl. 19.00 hos Rosita

Afbud fra Sharon
Tilstede: Gitte, Alexandra, Rosita, Anya og Majbritt

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3. Behandles
a. Kontrakt
Vi snakkede kontrakt og forsøgte at lave udkast
b. Konfirmationer, er der nogle medlemmer der skal sendes telegram til?Hvornår er der konfirmationer?
2 i år og en næste år, ændres måske...

4. Beretninger
Formand
Kasserer
Der er udsendt girokort, også til bestyrelsen der gerne vil betale. Der bliver sendt giro ud for undervisning
snart.
Vi er færdige med at lukke heste ind, de er kommet på græs
Hjemmeside
Breddeudvalg
Weekendtur
Cafeteriaudvalg
Efterskolen giver kage til foredraget
Materialeudvalg

Et ønske: En større kasse til at komme op på hesten fra. Til de små ryttere er dem vi har for små.
Stævneudvalg
Vi læste stævne vejledningen, der er skrevet til forældre, ændrede lidt og gjorde den mere brugervenlig.
Anya kigger på den med uvidende forældre øjne.
Rosita forsøger at finde en dommer der vil godkende at alle klasser kan rides med valgfrie hjælp... side pull,
kapsun, uden sadel og med sadel.
Undervisningsudvalg
Foredraget på torsdag med Susan Kjærgaard, der er en del tilmeldinger
Kasmira går fumlet på forbenene, snubler. Gitte prøver at få smeden til at kigge lidt på hovene...
Nogle af de små ryttere er blevet bange fordi hun snublede.
Søren Hedegård har lavet en ny dato... 30. maj
PR: Skal vi bruge penge på reklame? Vi prøver sedler i byen, samt Limfjordsnyt, Anya og Majbritt sender
mail over forældreintra til 1., 2. og 3. klasse.
Sadelmager kommer, vi vil gerne have en sadel der kan bruges til stævner også.
Tilskud til kurser til underviserne: Ja det giver vi. De skal komme med et ønske om kursus.
Vi gerne have en traditionel underviser der underviser på MA niveau.
Distriktet

5. Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 30. maj, hos Majbritt

6. Eventuelt
a.
b.

Venlige hilsener fra Majbrit

