Referat af bestyrelsesmøde d. 14. november 2012:
Til stede: Rosita, Julie, Inge, Birte, Sharon, Mette
Afbud: Richard
Dagsorden: Godkendt
Referat : Godkendt
Breddeseminar, Sharon var af sted en weekend, og er kommet med i distrikt 14 breddeudvalg, og
fik mange gode ideer til breddeaktiviteter. Der vil komme flere TREC stævner i de forskellige
klubber.
Evt. forårs kursus i TREC
Klubkonsulent/sikkerhed: Der skal være samme regler i klub som privat. Der skal holdes et møde
med Ålborgvej, dette skal tænkes over til næste møde.
Kørselspenge er søgt hos Sifa, Sharon undersøger.
Sponsor sifa skilt til ridehal ok.
Ridemærkeundervisningen: Inge melder fra pga. af arbejde, der skal findes en anden.
Budget ok – Rosita skal tænke over budget system.
16. december kl. 13-16 bliver der afholdt juletræsfest og vi prøver at lave en klippe klister dag
inden, så juletræet kan blive pyntet.
Undervisningsudvalg: Der bliver holdt to kursus i ponygames og et kursus til dommere. Der skal
sendes folk af sted. Det bliver afholdt i Skive Rideklub.
Torsdags holdes hos Nanna er stoppet, der var ikke nok tilmeldte.
Der er ikke kommet flere på springholdet.
Julefrokosten er den 7. dec, og der er nu 18 tilmeldte. Juleskrabere, er godt i gang med at blive
solgt.
Stævneudvalg: Der er distancemøde tirsdag. Kvalifikations stævne i TREC i maj.
Arbejdsdagen gik godt, der blev lagt fliser fra stalden op langs hallen. Der var ca 15 mødt op.
Cafeteria udvalg: lås på skab, beslg indvendig, så det ikke kan skruges af. Fyld køkkenet med ting
og sager.
Materialeudvalg: Pressening ved computer rum mangler stadig
Hvad skal vaskemaskinen
Vedr. udmugning af klubbens heste – der er lavet en ordning sammen med Liane så der muges hver
dag.

Der skal laves en funktionsbeskrivelse til bestyrelsen samt udvalg.
Horsmands ship kursus – evt. lige efter juleferien.
Generalforsamlingen holdes den 14. februar 2013 kl. 19, på Ålborgvej 138. Materialet til
generalforsamlingen skal sendes i uge tre. Husk også vedtægtsændringerne skal laves og sendes
samme tid.
Næste møde Tirsdag den 8. Januar 2013 kl. 19 på Ålborgvej. Inge har kage med

