Referat fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2012

Til stede: Richard, Sharon, Inge, Rosita, Birthe, Julle, Mette
Afbud:

Aage

Dagsorden: Godkendt
Referat

: Godkendt

Status af velfærdsbygninger med mere:
Dressurbane bage stald er i gang med at blive forlænget og drænet. Dernæst
går man i gang med springbanen.
Der er bestilt VVS til vand i velfærdsbygning.
Der er gang i klubbens lokaler på den øverste etage.

Ryttermærker:
Stadig ingen dato, bøger er indkøbt og Inge har fået bøgerne.

Ponygames:
Stadig ingen dato for kursus.

Banebyggerkursus:
Janni sendes på det næste.

Kursus:
Der kan søges hos kommunen med max 1100 kr. pr. kursus. Der kan også
søges hos Sifa.

Lisa får trænerkursus hos Nejst, så vi skal have sendt Anne afsted – Julle
spøger om Anne er interesseret i at komme afsted, samt tage 1. hjælp kursus.

Økonomi:
Er ok i øjeblikket.

Ulla Sofie:
Hun er ok – og vi forlænger kontrakten, men lidt ændring. Der skal være en
måneds depositum. Julle ordner dette.

Ponytrækning:
Anne og Rex vil godt hjælpe i uge 29, ellers når og hvis vi har tid. Tidspunktet
fra kl. 10

Klub heste:
4/7 er klubbens heste udlånt til Ulsted Fritidsordning. Filur skal med på ridelejr
den sidste uge af juli.

Skanse vagter:
Der skal findes folk til skansevagterne

Stævner:
Trec – ok med to stævner.

Hjemmeside:
Sletning af forum ok.

Bredde:
Sommerskrabere – salg er i gang.
Rideudstyrsmarked – der var ikke så mange fremmødte, men det gav lidt
overskud til klubben.
Weekendtur – start fra rideklubben kl. 10. Der er tilmeldt 9 ryttere + 4 voksne
+ 4 heste. Der er 25 tilmeldte til om aftenen. Det koster 250 kr. hele turen og
125 kr. om aftenen. Hvor kommer senere.
Anja og Per bager kage.
Der skal købes en gave til besøgs stedet.
Køletaske – den har Richard.

Voksenaften:
Der er også førstehjælpskursus. Ok med at det afholdes på Ålborgvej 18
august. Junior udvalget kan lave deres egen aften.

Cafeterieudvalg:
Der er købt et skab, der skal samles. Der kan klubben have deres ting og der
kan sættes lås på.

Materialeudvalg:
Pressening over vogn, skab samles – Åge og Richard
Eva har afleveret vaskemaskine, står lige nu på hestens vaskeplads. Den skal
flyttes til et andet sted. Åge og Richard.

Undervisningsudvalg:
Flere små ryttere - der mangler springryttere.
Der skal indhentes børneattester for frivillige og ansatte i klubben. Det
inkludere også bestyrelsen.

Sponsorudvalg:
Vi har fået afslag fra spar nord fonden, venter svar fra Nodea. XL byg gav
afslag til borde og bænke. Vi venter svar fra Stark.
Der er 8 tilmeldt forenings el
Klubjakker er til brodering.
T-shirts er sendt til Eva.

Næste møde torsdag den 23/8 – 12 kl. 19, Ålborgvej. Sharon bager kage.

