Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2011kl. 19.00 hos Gitte

Til stede: Sharon, Anya, Rosita, Gitte og Majbritt

1. Godkendelse af dagsorden.
Flere sat på
2. Godkendelse af referat.
Godkendt
3. Behandles
a. Kontrakt /flytning / mediedækning (kontakt til Tv nord? Gitte) men kan vi det inden dato?
Kommunen har sagt ok, til kontrakt udkast
Aalborg vej har sendt det videre til deres advokat, da de også var tilfredse med kontrakten.
Vi satser på at flytte den 1/9, håber at vi snart kan få tingene underskrevet.
Vi er en klub for al slags ridning, og det skal fremgå tydeligere af vores hjemmeside. Det kommer det også
til. Sharon og Rikke har lavet ide´katalog over hvilke hold og tiltag der kan tages. Når vi starter skal det
fremgå

b. Skansefesten, er alle datoer besat?
3.– 5. - 6. - 8. - 9. - 11. mangler at blive besat... Anya spørger nogle....

c. Open By Night, Torvedag og Skansefest:
Open By Night: 21/7 Ponytrækning om torvet: Gitte...hun finder hjælpere...
Torvedage trække fra kl. 10-12: 6/7: Majbritt, Sharon, Julie, Alexandra 13/7: Rosita, Gitte og Majbritt. Vi har
fået lov til at låne Rex
Skansefest: Majbritt, Julie, Alexandra

d. Salg af sadler?
Vender vi tilbage til

e. Henvendelse fra SIFA, Anya skulle undersøge hvad vi kunne tjene
2-7. august, Anya har skrevet, men har ikke hørt noget endnu.

f. Hvad sagde kiropraktoren til Kasmira?
Hun sagde at Kasmira nok har kissing spine.... Gitte kontakter Karkov for at få taget et røngten.

4. Beretninger

Formand
Intet at berette
Kasserer
Alle dem der var til stævne har betalt.
Hjemmeside
Den bliver løbende ændret. Sharon har taget mapper med annoncer og billeder med hjem for at scanne ind
og putte på hjemmesiden.
Breddeudvalg
Intet at berette
Cafeteriaudvalg
Der er store problemer med strømmen... men der er kun et stævne tilbage
Materialeudvalg

Kan vi få nogle til at klargøre banerne lige efter sommerferien? Sharon spørger Richard
Stævneudvalg
Det lille afholdte stævne var rigtig hyggeligt, gav et lille underskud. Måske overveje ikke at udbyde så
mange klasser, eller omregne til procent således at man konkurrerer mod nogen.
Undervisningsudvalg
Rosita træder også ind i undervisningsudvalget, så det nu består af Gitte, Sharon og Rosita
Kurset med Anders er udskudt, evt. til september og oktober, vi har 6 tilmeldte inden vi har den reelle dato.
Kurset med Wimvock bliver nok aflyst, der er kun 3 tilmeldninger, der skal være 6 ØV
Undervisningsprogram for efteråret:
Distriktet

5. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. juli hos Rosita

6. Eventuelt

a. Rex
b. Nye pony
Hun er rigtig sød, men hun krøller sig meget sammen. Vi kan fortsat låne hende og så evt. opsige hende
1/8, så kan vi se hende an lidt længere tid.
c. Hals Rideklub
Præsentation på hestegalleri.dk som Anne Sofie har lagt ind.
Åbningsdag og flytning.... Hvilken weekend er god?
Indvielse af vores nye sted regner vi med skal finde sted søndag den 11/9

Til næste møde kommer bestyrelsen minimum med 5 ideer hver til indvielsen!!

Problem at vi har fastlagt aktiviteter
Showstævne 28/8
11/9 Løvfaldstur... den udskyder vi...
24/9 Jagt

