Bestyrelsesmøde torsdag den 7. marts 2013
kl. 18 Ålborgvej 138
Til stede: Sharon, Rosita, Richard, Birthe, Kirsten og Mette
Afbud fra: Julle, Anja, og Pernille
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat: Godkendt
Behandles:
Løsning på Kashmira
Det fungerer godt lige nu. De der rider hende nu er glade for det. Der er
iværksat træning, og det går godt. Tina har været for at yde hjælp. Hun
deltager også i springundervisningen uden problemer.
Kashmira og distance:
Ok med Liane og ride Kashmira alene i terræn, og deltage i distance.

Elevheste generelt, leje/træning af elevheste:
Der er træning omkring elevhestene, Filur trænger også til at rides lidt
mere. Der har været leje af Filur i weekenden. Pernille lejer den
indimellem. Ulsted Fritidsordning har lejet hestene den 20. marts, 10.
april, 1. maj, 15. juni.
Afrika:
Det bliver ikke lige nu.

Trec og distance stævne:
TD er på plads til distance.
Rosita og Kirsten var på Trec kursus, og kan nu dømme.

Klubkalenderen:
Den er opdateret, og d-stævne er noteret. Der kommer en dato i april
måned omkring bowling.
Kursus, i dgi – ny i bestyrelsen, basis kursus, førstehjælpskursus efter
sommerferien:
Hører om der er nogen der har lyst blandt bestyrelsen. Der er seks
tilmeldte til basiskursus den 16. april i Hjallerup. Kursus godtgørelse søges
ved kommunen. Rosita kikker på det.
Kørselspenge: Rosita undersøger hos kommunen. Det vedtages at der
gives kørepenge til aktiviteter vedr. rideklubben. Aktiviteter skal vedtages
af bestyrelsen.

Funktions beskrivelser:
Udvalgene retter selv inden deres områder. Den skal være rettet til næste
møde. Udvalgene skal sætte ned hvad de mener er relevant.
Kontingent Bisnap gård:
Kontingent er vigende, der blev sidste år betalt for tre stk. Det er det de vil
betale som max. Det er ok.
E-mail medlemmer:
Rosita taster mail adresser ind i det nye system. Hvert bestyrelsesmedlem
får hver deres log ind, så de selv kan gå ind og se.
Klubbens computer:
Den har Rosita, der skal ligges programmer ind. Sharon
Printer:

Den har vi.
Der er indkøbt spejle. De sættes op først kommende weekend om
søndagen.

Beretninger:
 Formand: Er ikke til stede.
 Kasserer: Der skal betales for spejle. Der skal laves girokort,
kontingent. Der kan søges til børn til undervisning og kontingent via
dansk idrætsforbund. Der kan også evt. søges hos Lions. Der skal
sendes kontingent ud pr. post hvis Rosita ikke når at få systemet op
og køre. Så kan det tænkes over om der er mere der skal sendes ud på
samme tid.
 Hjemmesiden: Der mangler kontaktperson for sponsorudvalg, det er
Birthe. Kontaktperson til undervisning og elever Tina, kontaktperson
til bestyrelse er Rosita.
 Breddeudvalg: Der bliver lavet en hyggedag den 17. marts, hvor der
skal pusset ting og sager. Hver i sær har deres egen pudse grej med.
Der kommer en bowlingaften i april. Resten er aftalt og der er sat
datoer på, kan ses i klubkalenderen.
 Cafeteria udvalg: Har åbent når der er noget.
 Juniorudvalget: Intet
 Materialeudvalg: Der er ikke noget lige nu.
 Stævneudvalg :
Distance mødet den 28. februar, der er ting der skal tænkes over vedr.
mad, og personer til at hjælpe i køkken.
D – stævne, vi har fået den 7. og 8. september. Rosita kikker på
propositioner.

Hjælp til TREC stævne, TREC stævne.
 Undervisningsudvalg: Det sørger Tina for.
 Sponsor udvalg: Der er søg Hals elværk til sikkerhedsholdere. Der
ikke hørt noget endnu. Ponygames udsyret er afhentet. Nordea
fonden, spejle.
Eventuelt:
Vedtaget ingen breddeudvalgsfinale i Hals.
Elevstævne: Stævneudvalg. Kun stævne for de små ryttere. Måske en lille
springklasse springdommer/banebygger. Anne høres om hun har nogle
gode ideer. Stævneudvalget bestemmer datoen.
Næste møde: Tirsdag den 23. april kl. 19 på Ålborgvej.
Pernille kommer med kage :-))

Referat af Mette

