Referat bestyrelsesmøde den 27. marts 2012
Til stede: Julie, Sharon, Inge, Rosita, Aage, Birthe, Mette
Afbud: Richard
Dagsorden: Godkendt
Referat: Godkendt
Kontingent bestyrelse:
Bestyrelse betaler kontingent som aktive medlemmer.
Kursus:
Trec kursus i Skive, her tager Mette, Inge og Sharon afsted. Majbrit spørges.
Sharon skal have besked senest torsdag.
Basis kursus 12. april – 5 stk. fra rideklubben skal afsted.
Ponygames kursus finder sted i løbet af efteråret.
Sikkerhedskursus den 26. april – seddel hænges op i stalden, hvis der er
flere der gerne vil med.
banebyggeaspirant Janni spørges
Ridemærke undervisning: Bøger bestilles hjem i løbet af foråret.
Tidsplan baner:
Ingen tidsplan fastlagt.
Forårs arbejdsdag:
springes over til der er noget færdigt der kan arbejdes på. Dog skal der laves
noget reparationsarbejde på sikringsvognen. Den er utæt.
Medlemsmøde – afholdes til efteråret.
Vaskemaskine – afventer.
Konfirmation – Liane
Ponytrækning
Der skal findes ponyer til ponytrækning i torvedage.
Open by night – der skal findes ud af om der skal være ponytrækning. Det skal

så ske til en fast pris.
Sikkerhedscertificering – sendes pr. mail til bestyrelse og på papir til Rikke
og John.
Kasser: Tilskuddet til computer er kommet og er indkøbt.
Der er til leje.
Fritidsordning Ulsted har været der. Der skal sendes faktura.
Hjemmeside:
Sharon kan nu uploade igen til Nørresundby Nyt, da hun har fået ny computer.
Forsiden - Ny start – nyt sted skal fjernes og stjernerne også.
Breddeudvalg:
Markedsdag den 9. juni.
Vedr. weekendturen – Richard er i gang med at finde et sted at tage hen.
Voksenaften den 18. august – kun for voksne.
Sommerskrabere – gave kort til den der sælger flest.
Materialeudvalg:
vogn tømmes og køres væk.
Stævne:
Udskydes til der er baner klar.
Undervisningsudvalg:
Der ledes med lys og lygte efter spring undervisning.
Der mangler små ponyer.
Evt. salg af nuværende pony og hest og få mindre størrelser hest/pony.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde
Sponsorudvalget:
Der er fuld gang i sponsorudvalget. Der arbejds videre med klubjakker.

Eventuelt
Der skal tjekkes sikkerhedsholdere til springene. Det er nu obligatorisk, at der
også skal bruges sikkerhedsholdere til træning.
Næste møde torsdag 10. maj 2012, Aalborgvej 138 kl. 19
Referat af Mette

