Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 20/08 2014

Kl. 19.00 i rytterstuen 1. sal
(Birthe tager brød og kaffe med)
Ved mødet deltager; Anja, Michelle, Richard, Birthe og Diana. Afbud Iben. Julle har ikke meldt
afbud.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat. Godkendt
3. Beretninger:
a. formanden
Birthe og Diana er træt af, at der er mange i bestyrelsen som ikke deltager aktivt omkring det
arbejde der er i bestyrelsen. De føler, at de skal jagte folk til at få lavet noget, og folk laver ikke det
de så lover. Diana og Birthe fortæller, at de ikke vil fortsætte med at være i bestyrelsen hvis ikke det
ændre sig.
b. kasseren
Girokort til dem som stadig skylder, da vi så kan sende det videre til inkasso. Diana fortæller at
undervisning fremover opkræves pr. måned, da hun håber på at vi i klubben, kan få bremset de som
ikke vil betale. Der skal tages billeder af Sifas reklamer, så vi kan få vores reklamepenge. Diana
sørger for dette.
c. breddeudvalg
Der har været weekendtur, hvor der var 12 i vognen og 17 til spisning. Det var en rigtig god tur,
man havde håbet på flere tilmeldte. Breddeudvalget mødes for at snakke om flere aktiviteter frem til
jul.
d. cafeteriaudvalg
Åben når der er noget.
e. matrialeudvalg
Der er blevet givet lov til at bygge et skur på 50 m2. Der skal sendes en bemærkning ind til teknisk
forvaltning om at vi bygger det skur og hvilke materialer vi bruger. Der vil komme svar på dette
indenfor 14 dage. Den mur som skal laves (spring), bliver udsat til foråret 2015.
f. sponsor
Der er klubjakker som kan prøves på lørdag til åben rideklub. Der skal snakkes med Eva, ang.
Ridejakker og tid til at prøve dem efter lørdag, for de som ikke kan deltage.
g. stævneudvalg
Næste stævne er under planlægning. Hvis der kommer tilladelse til udvidet stævne, bliver der
inviteret fire klubber. Der er snakket julestævne, men intet er fastlagt endnu. Der siges dog at nogle
har ytret at der sidste år, har været for meget i julemåneden.
h. undervisningsudvalg
Vi har fået ny underviser Ditte Katrine, hun underviser torsdag i spring og dressur. Hun mangler pt.
ryttere. Lise starter et nyt hold om onsdagen, med pt.3-4 ryttere. Diana er klar til at overtage
undervisningen 1/9/14. Der er møde i undervisningsudvalget i næste uge. Stævne skal nævnes
således at undervisere kan gøre deres ryttere klar til dette.
i. distriktet
Intet at berette.
4. Behandles:
a. Dino- Det lyder ikke til at Åsa er interesseret i at købe ham, men han måtte blive hos hende til
1/11/14. Vi overvejer at sætte ham til salg som hyggehest/selskabshest.

b. Foreningsel – Vi bør opfordre folk til at melde sig til foreningsel. I år med de få vi har, har vi fået
1600 kr ind og dette er godt som en ekstra indtjening. Anja vil stå for at prøve at skaffe flere til at
vælge foreningsel.
c. Sommerskrabere – Der er ikke blevet solgt nok og der er ikke blevet gjort en stor nok indsats for
dette. Vi får 450 skrabere 3 gange om året og hvis alle bliver solgt er det en indtjening til klubben
på 13000. Det er en nødvendig indtjening for klubben, så der er snak om fremover at alle i
bestyrelsen, udvalgene og eleverne skal hente min. 15 lodder ved Birthe og sælge disse.
d. Åben rideklub – Det starter kl. 12 og slutter klokken 15. Cafeteriet har åben. Der er ponyridning
og Filur og Rex bruges og evt. Jooms. Anne T og Stine Rævdal står for dette. Dette forløber sig fra
12-15 alt efter efterspørgsel. Der kan prøves klubjakker ved Eva fra 12-15. Richard og Diana bager
kage. Der skal være en stand hvor der, kan skrives medlemmer op, snak om ridning, opslag om
undervisning mm. Sælges sommerskrabere, plus underskrivning af foreningsel. Anne Thomsen og
Emma viser spring kl. 14. Stine og Michelle rider par de deux efterfølgende.
e. Møde med alle udvalgene, for at snakke om fremtidig drift af rideklubben. Det bliver afholdt den
4/9/14 kl 19.00. på 1 sal. Diana sender indkaldelse ud til diverse udvalgsmedlemmer. Der er
mødepligt!

6. Næste bestyrelsesmøde:
18/9/14 kl 19.00 på 1.sal
Richard tager lidt godt til ganen med.

7. Eventuelt:

