Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2012
Til stede: Inge, Sharon, Julle, Richard, Birthe, Rosita, Mette
Afbud : Aage
Dagsorden: Godkendt, dog skal der til næste dagsorden huskes at sættes udvalgs punkter på
Referat
: Godkendt
Formand:
Der er kommet papirer på lederuddannelse. Hjemmeside, vi skal tænke på hvad der skal stå på den.
Kasser:
Økonomi er ok. Anne og Lise på førstehjælpskursus
29/8, 19/9, 24/10 – kommer Ulsted Fritidsordning.
Stævne:
Trec stævne – vi skal finde flere hjælpere.
Bredde udvalg:
Voksen aften aflyst, da der var for få tilmeldinger.
Løvfaldstur – pt. 1 familie tilmeldt.
Jagten – der skal klippes stier, stamme på sti i mosen skal fjernes. Der er fundet tre præmier. Der
skal sættes forhindringer op. Richard og Tina giver besked om hvornår.
Undervisning:
Der er sat annonce i avisen om opstart efter sommerferie.
Mathias har brækket benet, Rikke tager over som hjælper til han er med igen. Der skal findes
hjælper til torsdags holdet.
Sponsor udvalget:
Søgt Tryg Fonden om sikkerhedsholdere + skinner.
Undersøger om der er andre steder der kan købes spejle. Der er søgt yderligere 6.000 kr. til spejle.
Stark – søgt om borde og bænke, vi har endnu ikke hørt fra dem.

Børneattester:
Rosita laver dem, og tager dem med til udfyldning. Der bliver også lavet attest på de der er på stedet
meget.

Heste:
Ulla Sofie kommer ikke tilbage, da hun er solgt. Det kan komme til at knibe med heste, ved øget
tilgang af elever.
Status faciliteter:
Dressurbane bag stald, påbegyndt ikke færdiggjort. Spring og dressurbane ved ridehal ikke
påbegyndt.
Nederste etage næste færdig, øverste mangler stadig.
Klubkonsulent:
Kommer mandag den 27/8 -12 kl. 18.
Skrabelodder: Sommerskrabere – der mangler stadig nogen at blive solgt. Dette skal gøres inden
den 15/9. Vi fortsætter med at sælge skrabelodder 3 gange årligt.
Anya's mail:
Der er ikke sket ændringer ifølge anpartskontrakt. Dette skal meddeles til Anya. Ridning i terræn på
elevskole heste skal stadig aftales med bestyrelsen. Dette gælder også ridning i trafik. (Julle)
Kursus:
Vi vil forsøge at lave et kursus i sammenarbejde med landbetjenten og evt. Bisnapgård. Dette skal
omhandle hvordan man færdes sikker i trafik til hest. (Julle)
Anne skal meldes til trænerkursus. (Mette)
Andet:
Ponytrækning til torvedag gav 1.420 kr. Der blev trukket med tre heste i tre timer
Klubjakker og T-shirts er delt ud.
Pølsekoger sælges – prisforslag kr. 500
Næste møde den 4. oktober 2012 kl. 19 på Ålborgvej

