Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2011
kl. 19.00 hos Birthe

Deltagere:
Rosita – Sharon – Julie – Eva – Birthe – Aage – Mette,
1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt
2. Godkendelse af referat – Godkendt

3. Behandles
 Kashimra – halvpart, udsat til næste møde
 Halvparter - facilitetskort, skal der betales facalititskort for de der har
halvparter på rideskolens heste.
 Facilitetskort - Der er ønske om pris på 6 og 12 måneders facalititskort,
Rikke høres om de to ovenstående punkter.
 Filur – noget ømme hove, han skal holde sig fra grus og asfalt den
kommende måned, halvpart orienteres.
 Træktove - Der mangler grimer samt træktove, dette købes ind
 Ansvar for klubbens heste er Birthe, halvparter muger ud, ellers påhviler
det de af bestyrelsen, der lige i øjeblikket har hest opstaldet på stedet.
 Kontrakter for halvparter ændres.
 Skab - Der er ønske om, mulighed for at de der har halvparter, har et skab
eller andet til opbevaring af deres ting, hvilket der ikke er mulighed for lige
nu.

 Rideklubben mangler nogle knage til at hænge, blandt andet
ridehjælme op. Det skal løses.
 Ekstra begynder heste/ponyer, hvem kan bruges – Liselotte skal
spørges
 Leje af hestene uden for undervisningstiden kr. 30, halvparter skal
spørges først. Halleje afregnes med Rikke med kr. 30.
 Halve enetimer hos Berider tillades.
 Ansvarsforsikring på hestene – Rosita følger op.
 Har vi løsøre forsikring?
 Der skal indkaldes til arbejdesweekend, Åge og Richard, siger til når de
er klar.
 Computeren skal skiftes ud – kopimaskinen skal laves.
 Punker til dagsorden, senest 4 dage før til sekretær, og dagsorden skal
udsendes senest 3 dage før.
Hjemmeside:
 Der skal lave indmeldelsesblanket og laves mail liste.
Evaluering af jagten:
Feltet deles i to, hvid der er over 40 deltagende. Der skal laves kort med pile på,
så det bliver nemt at navigere rundt i terrænet for tilskuere. Der var denne gang
48 startende, og det bevirkede, at der ikke var plads på dressurbanen. Dette er
dog løst til næste år. Kort på hjemmesiden, plasticpose til skrald på Bisnapgård,
der skal også være en person tilstede til tilskuere, der kender ruten Der skal
rides til tiden. Alt i alt var der en godt stemning og jagten forløb godt.

Sponsor:
 Sponsorering til juniorudvalg
 Spring
 Sikkerhedsveste
 Saddel til Filur
Bredde:
 Sifa – Birthe bestiller også i år, og de skal sælges den 19. november
 Hjælperfest – aflyst, i stedet holde der indvielse af velfærdsrum.
 Juletræsfest afholdes – juniorudvalg
 Kammeratskabs pokal, har Alexandra, skal afhentes. Der skal seddel op
om hvem der skal have den i år.
 Point pokal – Uddeles til juletræsfest, Julie Borg har den nu.
 Cafeteria udvalg: Ok til minus pommefrits.
 Kursus (drf) - Der skal undersøges vedr. kursus til blandt andet,
undervisning til ryttermærker, spring og dressurdommer, banebyggere,
basiskursus.
Næste møde den 19. oktober 2011 kl. 19 hos Mette

