Referat bestyrelsesmødet den 10 maj 2012
Til stede: Julle, Inge, Sharon, Birte, Rosita, Richard, Mette
Afbud fra: Åge
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat
: Godkendt
Der har være forespørgelse omkring afholdelse af et d-licens kursus. Da vi lige har afholdt et
kursus, vil et nyt lige nu ikke være aktuel. Julle finder ud af, om der er andre i området der holde,
som vi så kan henvis til.
Trec – trec informations dag bliver afholdt den 24. juni 2012 kl. 14, Skovsgårdsvej 89, Hals
Trec stævne afholdes den 25. august 2012, Skovsgårdsvej 89, Hals
Udvalget holder møde den 14. maj 2012 hos Mette
Kursus:
Ridemærkeundervisning er det endnu ingen dato på fra forbundet, bøger til Inge er på vej. Pony
games – her er der heller ingen dato på endnu. Ok med Janni til banebygger.
Kørsels penge vedr. kursus – dette skal der findes ud af, om vi kan søge hos kommunen eller hos
dif.
Økonomi til trænerkursus til Anne og Lise skal undersøges.
Status baner/bygninger:
Dressurbane stadig 20*40, det sidste stykke til 20*60 mangler stadig. Køkken er opsat – men der
mangler vand og afløb. Gulvet i køkkenet er malet. Trap til første sal er opsat, rummene mangler
færdigørelse.
Udendørs baner er der endnu ikke startet på – dato?
Heste:
Der skal ses på Ulla Sofi på fredag kl. 14.30 – hvor lang tid vil der gå inden den er klar til brug.
Der skal laves kontrakt på den ny pony.
Certificering:
Der skal oprettes et udvalg til at begynde dette arbejde. Består af hele bestyrelsen + John og Rikke.
Sommer:
Ponytrækning til torvedage om onsdagen – der skal gives besked til Birgit (skansesko)
Der er modeshow den 12. juli i hals by – skal der være ponytrækning der, kl 19 eller 20, måske før?
Vi siger nej til open by night og ja tak til torvedage, vedr. ponytrækning.

Skansevagterne er fra den 1. juli til den 14. juli – den sidst weekend er i forbindelse med
skansefesten.
Kasser
Intet endnu – der skal sendes girokort. Der skal også sendes faktura til Ulsted fritidsordning. De
kommer igen den 16. maj.
Breddeudvalg:
Tur til Horze var vellykket. Der deltog 27 personer, og vi fik et gavekort på 600 kr. De 200 kr. er
øremærket til den der sælger flest sommer skrabere.
Sommerskrabere er hentet.
Der er 24 tilmeldt til bowling.
Rideudstyrsmarked: Der er kommet 2 tilmeldte udefra, der gerne vil sælge noget.
Weekendturen – er på plads.
Materiale udvalg:
Der skal sættes pressening over sikkerheds vognen, så den igen er tæt. Richard og Åge
Plæneklipper skal sættes i tørvejr.
Stævneudvalg:
Afholdelse af trec stævne
Undervisnings udvalg:
Ekstra hold om torsdagen, evt. lukning af hold, hvor der er for lidt.
Sponsor:
Der er kommet 10.000 kr. fra Vendsyssel Fonden til spejle i ridehallen.
Der søges om midler til bore og bænkesæt.
Der skal søges om sikkerhedsholdere samt skinner. 20 stk. holdere samt skinner.
Der skal gøres opmærksom på forenings el
Klub Jakker – Eva kommer med dem til Åbent hus.
Der er også søgt yderligere hos Nodea samt Spar Nord Fonden til spejle i ridehallen.
Næste møde er torsdag den 14. juni 2012 kl. 19 på Ålborgvej.
Richard tager kage med.

