Referat bestyrelsesmøde den 4. juni 2013
kl. 19 Ålborgvej 138
Tilstede: Rosita, Julle, Richard, Anja, Kirsten, Birthe, Mette
Afbud: Sharon

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat: Godkendt
Behandles:
Køre penge – kommunen giver ikke kørepenge til kursus.
Der gives tilskud til kurser, der er forhåndsgodkendt af kultur og fritids udvalget.
Funktionsbeskrivelser – skal laves og sendes til Sharon.
E bog omkring ridesikkerhed, klubben tjener 10 kr. pr. bog. Bogen kan købes som e bogs format.
Link til køb mailes ud til medlemmer, Birte taler med bogmanden, Rosita sender ud.
Julle er mening medlem af bestyrelse, næstformand er indtrådt som formand, Birthe. Dette
meddeles til dansk rideforbund.
Beredskab – vi skal have en plan for hvad vi gør i tilfælde af uheld under arrangementer. Udarbejde
en tjekliste.
Status Ålborgvej – baner skulle gerne være færdig til jubilæums stævne.
Parkering – skal planlægges ved stævner.
Der skal afholdes en arbejdsdag inden stævne.
Forslag om at tage malerelever ind til diverse malerarbejder.
Materialer til spring skal efterses, Richard, Erik, Birthe

Beretninger:
 Formand:
Intet
 Kasserer:
Distance ca. 7000 i overskud, dog mangler der afregning for el.
 Hjemmesiden:
Intet

 Breddeudvalg:
Weekendturen, stedet er fundet, som sidst. Sidste tilmelding er torsdag den 6. juni. Anja
transportere mad. Gave til værtsparret.
Der er 450 sommerskrabere der skal sælges.
Grill aften efter elevstævne.
 Cafeteria udvalg:
Åbent når der er noget. Der er noget tilbage fra distancen, dette benyttes til elevstævne.
 Juniorudvalget:
Intet
 Materialeudvalg:
Arbejdsdage
 Stævneudvalg:
Proportioner til elevstævnet er lavet, underviserne er informeret, sidste tilmelding er den 14.
juni. Der uddeles rosetter. Det er ok med spring på marken.
Undervisningsudvalget inddrages til at finde hjælpere.
Jubilæums stævne, skitse til proportioner er lavet.
Invitation sendes til alle i distrikt 14
 Undervisningsudvalg:
Ok til undervisning. Der rides fremover på helligdage.
 Sponsor udvalg:
Spring evt. plastik
Sikkerhedsholdere
Mur evt. plastik

Næste møde: Tirsdag den 2. juli kl. 19 på Ålborgvej, Mette har kage med.

