Referat fra bestyrelsesmøde den. 19. oktober 2011
Til stede: Richard, Aage, Sharon, Birthe, Julie og Mette
Dagsorden: Godkendt
Referat:

Godkendt

Hest til undervisning/undervisning:
Lige nu har vi heste nok, Jooms er blevet opstaldet på Baisgaard, og må gå
med i undervisning.
Hjælpere til mandags holdene. Der skal hentes heste ind, og hjælpes med at
sadle op.
Berider timer, enighed om at få det i gang.
Der er ved at være fyldt op på nogle af holdene, når de startes i uge 43.
Halvparter:
Der skal laves nye kontrakter til halvparter i klubbens heste, da prisen ændres
pga. flytningen til Baisgaard. Der skal også oplyses pris på facilitets kort, og
hvor der må rides. Kun på rideklubbens arealer, med mindre andet er aftalt
med bestyrelsen.
Facilitetskort:
Der har af medlemmer blevet spurgt til halv og helårs kort. Rikke er blevet
hørt og følgende er oplyst
 30 kr. pr. gang
 200 kr. pr. måned
 800 kr. halv års
 1500 kr. hel års
Alt ridning uden for undervisning, skal der indløses facilitetskort til. Dette
dækker ridning i hal og udendørs baner, samt opsadling i stald.
Leje af klubbens heste:
Koster 60 kr. for medlemme og 80 kr. for ikke medlemmer. Birthe står for
udlejning af klubbens heste. Dog kan leje ikke komme på tale, før halvparten
er hørt.
Kursus:
Der arbejdes på at få et basis kursus op og stå hurtigts muligt. Gerne i
sammenarbejde med vores naboklubber. Dette er vigtig, da medlemmer ikke

kan komme på kursus gennem Dansk Rideforbund uden.
Det skal slås op, om vi har medlemmer der er interesseret i at komme på
kursus som banebygger, spring dommer, dressur dommer, ridemærke
undervisere mv.
Der skal undersøges om vi kan få bevilget kursus midler.
Status flytning:
Den ene vogn er væk, Richard overtager cafeteria vognen. Der sættes hjul på
vogne til spring.
Søren mangler er bits.
Den ene side af den ene dressurbane er pillet ned. Richard og Åge kalder ind til
en arbejdsweekend, når de synes vi er klar.
Vi lader lysanlæg stå, samt gammelt hegn på baner.
Birthe har tømt cafeteriavognen. Frituren gives væk, til den der gerne vil gøre
dem rene også. Fryseren kan evt. flyttes til gårdbutiken, ligeledes køleskab og
mikroovn.
Fryser skal låses.
Andet:
Kopimaskine – Anya har reservedele der bliver sat i, så snart rideklubbens
rum er færdig.
Computer – Henning vil gerne se på den.
Printer – Sharon siger den kører perfekt.
Kilmira bliver afhentet om en uges tid.
Kammeratskabs pokal bliver afleveret til Julie på et tidspunkt.
Sifa's juleskraber - Birthe har bestilt 450 sifa's juleskrabere, skal sælges den
19. november.
Juletræsfest i uge 50, sidst i ugen, juniorudvalget skal indkaldes for at høre
om de vil stå for aktiviteter.
Skilt - Der sættes ny skilt op ved vejen, det er færdig.
Filur (sadel) Der arbejdes videre på en ny sadel.

Ønsker til stedet:
At der kan sættes saddelknægte op, samt til ridehjælme.
At der er et sted hvor halvparter og elever kan have deres ting stående.
Næste møde er den 14. november 2011 hos Rosita kl. 19
Hilsen Mette

