Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 19 /06 2014

Kl. 19.00 i rytterstuen 1. sal
<Michelle tager brød og frugt med)

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af referat.
Det er godkendt
3. Beretninger:
a. formanden
Vester Hassing har 25 års jubilæum. De gav til vores jubilæum, men de afholder ikke reception. Det
aftales at der gives en gave, som gives når de har udvidet D-stævne for heste i september.
Kopimaskinen: Birthe er ved at undersøge om den kan laves, så vi kan sælge den videre.
Der skal dog ikke kostes penge på den.
Ulsted fritidsordning vil gerne leje 2 heste onsdag den 06.08.14, og igen den torsdag den 21.08.14
samt den 18.09.14. Det er ok. De ordner selv hestene.
Filur og Dino skal til at rides på. De trænger til at komme ud og blive brugt.
Der mangler en gjord til Lucky. Det skal være en dressur gjord.
Der købes en gjord til Lucky.
b. kasseren
Der er kommet betaling fra som har skyldt for undervisningen i lang tid. Der mangler dog stadig
nogle, som ikke har betalt endnu.
Der er stadig ikke modtaget regning på de nye spring. Vi afventer.
Der er en forsikringssag på Evas briller, som blev skadet under stævnet. Det skal ligeledes meldes
som en arbejdsskade. Det er Eva og Diana ved at undersøge.
c. breddeudvalg
Det ser ud til at der ikke bliver en hygge weekend, der er ikke nok tilmeldinger. Der er planer, om
evt. at lave en til efteråret, hvis denne ikke bliver til noget.
Der er mange der har responderet positivt på weekendturen.
Der var grillaften efter stævnet. Det var rigtigt hyggeligt. Der var ca.28 personer til stede.
Der skal planlægges løvfaldstur. Det aftales det bliver lørdag den 25.10.14 kl. 10.00.

d. cafeteriaudvalg
Der er åbent når der er noget.
Rikke og John køber skab, og så får de fryseren. Der kommer lås på skabet.
e. materialevalg
Der skal males spring. Der mangler maling. Diane har efterlyst maling på facebook. Skal vi have
spurgt nogle malere, om de har nogle rester? Anja spørger, Flemming maleren i Hals, Diana spørger
Franz i Gandrup.
Mur til spring. Peter Mølgaard vil gerne sponsorerer materiale, Erik og Kristian skal hjælpe med at
bygge muren. Birthe undersøger hvordan sådan en skal bygges, mål osv.
Skuret bliver snart flyttet, så der bliver ryddet op.

f. sponsor
Intet at berette.
g. stævneudvalg
Der mangler regnskab for stævnet. Diana skriver til Rosita.
Det er på tale at babyjump skal være fast del af et klubstævne.
Det kunne ønskværdigt at der var nogle som kom på dommerkursus.
Der skal ses på om der skal laves et stævne til jul.
På sigt kunne vi tale sammen med Vester Hassing om de havde lyst til at lave et lille stævne
sammen.

h. undervisningsudvalg
Birgit stopper med at undervise. Hun er blevet ansat ved Andreas Helstrand, som staldchef. Det er
fint for økonomien, idet det er dyrt at have en berider. Det er en underskudsforretning. Det
anbefales at der ikke ansættes en ny berider idet, det er for dyrt.
Der er ligeledes underskud på de små hold.
Der er overskud på Lises hold og på Tennas hold.
Som udgangspunkt, skal der ikke ansættes en ny underviser. Det har betydning for springholdene.
Hvad gør vi?
Vi afventer undervisningsudvalget?
Diana tager kontakt til Tina, og får tale sammen om ovenstående.
i. distriktet
Intet at berette
4. Behandles:
a. Dino
Det er på tale om vi skal beholde Dino, idet der ikke er så mange hold mere.
Vi skal have det samme, som vi har givet for ham. Hvis vi sælger ham.

b. Skur til spring på springbanen
Det finder Richardt ud af. Hvad må vi, hvad mangler vi osv.? c.

6. Næste bestyrelsesmøde
Den 20. 08.14 kl. 19.00
(Birthe tager brød og frugt med)
7. Eventuelt:

