Referat af bestyrelsesmødet i BOOR

Dato:

11. marts 2019

Sted:

Rytterstuen

Deltagere:

Peter Schmidt
Tina Damgaard
Lena A. Sørensen
Mette Stockbæk
Janne Bjerregård
Line Hansen
Gerda Hansen
Lise Sørensen
Morten Boe Sørensen

Afbud:

Ingen

Referent:

MBS

Efter generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således
Formand Peter Schmidt
Næstformand Gerda Hansen
Kasserer Line Hansen
Medlem Janne Bjerregaard
Medlem Tina Damgaard
Medlem Lise Sørensen
Medlem Lena A. Sørensen
Suppleant Mette Stockbæk
Suppleant Morten Boe Sørensen
1. Godkendelse af referat / Fra generalforsamlingen:
Der arbejdes med udskiftning af armaturer i ridehal til LED belysning
Ridehallen skal lukkes lørdag den 16. Marts klokken 09:00 /13:00 da der skal ny sand i bunden
2. Økonomi
Beholdning på 20.800 DKK. Kommunen giver 2 gange 21.000 DKK i lokaletilskud årligt. Har fået
medlemstilskud på 10.000 DKK også fra kommunen. Der skal betales 5.000 DKK i kontingent til
Dansk rideforbund. Fastelavnsstævne 1.750 DKK i overskud
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Information / procedure ved stævner/kurser i weekenden:
Ryttere som låner en pony/hest af rideskolen til stævner/kurser skal fremadrettet betale 50
DKK i leje af pony/hest. Ligeledes skal det sikres at egne ryttere har fortrinsret stævner/kurser.
Lena sikrer at parter informeres omkring brugen af rideskoleheste til stævner/kurser.
Skabsleje er tidligere fastsat til 100 DKK per år. Dette er ændret til 100 DKK i depositum.
Depositum returneret når nøgle afleveres. Peter administrerer dette. Penge skal overføres med
mobilepay (39196) når Peter udleverer nøgle.
3. Undervisning / Status på ponyer
Drøftelse omkring sikkerhedsbøjler - der skal elastik på for at øge sikkerheden ved
nybegyndere. Tina sørger for indkøb af sikkerhedsbøjler. Lise undersøger om hun har nogle
liggende
Felix bruges ikke ret meget (drøftet til seneste bestyrelsesmøde). Bruges maks. 1 gang om
ugen. Tages op til næste bestyrelsesmøde igen om den skal sælges (en god ringriderhest).
Betina får ansvaret for alle halvparter.
Mette snakker med Ulla om hun vil fortsætte på trækkerholdet efter marts måned.
Drøftelse af pris for undervisning og pris på halkort. Punktet tages op til næste
bestyrelsesmøde igen.
4. Eventuelt
Den nye bestyrelse drøftede tavshedspligten i bestyrelsen. Der er generelt tavshedspligt for alt
det der ikke er refereret.
Skal kantinen holdes åbent når der er springundervisning? Vurderet at dette ikke er
efterspurgt.
Ridelejren 2019 afholdes . Der nedsættes et udvalg med deltagelse af frivillige (Janne / Lise /
Mette / Pia (Aslak) / Ditte Mathilde / Ditte Boe). Udvalget fastsætter dato for afholdelse
Arbejdsdag - afholdes den 11. Maj 2019
Lise, Mie og Tina rydder op i køkkenet/kontoret en dag
Der blev drøftet om man kan få ene mark! Der er ikke marker nok til at gøre dette muligt, da
hestene skal på sommergræs.
Peter vil undersøge om markerne gødes tilstrækkeligt
Der afholdes indendørs ringridning den 20. april 2019. Rideskolen holder kantinen åbent. Lise
og Janne er tovholdere.
Ditte og Ditte rider rideskolens heste jævnligt. Aftalt at de får 50 DKK per hest per gang. De skal
rides op til 2 gange om måneden. Ditte og Ditte aftaler selv med parterne.
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Lena, Tina, Ditte og Ditte vil fremover arrangere lørdage med løsspringning for medlemmer.
Eventuelt med cafeteriaet åbnet
Aftalt at der skal kigges på facebook om der er køkkener der foræres væk. Måske kan det
bruges til et nyt køkken.
Næste bestyrelsesmøde afholdes 15. april 2019 klokken 19:00 i rytterstuen
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