Referat af bestyrelsesmøde d. 20. Maj 2019 kl. 17.30
Til stede: Lise, Lena, Peter, Tina, Janne, Mette, Line, Morten kom senere
Referent: Line
1. Formandens punkt
- Nogle medlemmer øvede voltigering uden ridehjelm. Peter undersøger om der er
særlige regler for ridehjelm under voltigering.
- Vi skal spørge forældrene, om børnene må lave voltigering på ridelejren. Med
hjelm.
2. Økonomi
- Kassen: 16.000 kr.
- Dyrlæge Silika 2.500 kr.
- Købt sikkerhedsbomholdere 2.500 kr.
- Solgt Felix 10.000 kr.
- Vi skal have et Dankort fra banken, det skal udstedes til Janne.
- Vi skal købe et partytelt ved Harald Nyborg til 2.000 kr. Lena henter det.
3. Stalden
- Man skal selv sørge for at køre privat affald væk. Der gives 14 dages varsel.
4. Hestene
- Manila er til salg, og der er mange henvendelser, men den kan kun være
selskabshest. Peter tjekker købskontrakten. Lena ringer til Malene.
- Vi har brug for en lille hest på ca. 155.
5. Undervisning
- Der er nogle, der er stoppet fra springning, men undervisningen vurderes at være
ok.
- Springholdene har en lukket facebookgruppe. Den skal være offentlig. Lena
kontakter Henriette.
- Springkursus ved Claus skulle forbeholdes vores egne ryttere, men så bliver det
ikke fyldt op. Vi åbner det igen op for alle.
6. Arrangementer
- Kristi Himmelfartsstævne: Lise og Janne sørger for indkøb. Der er blevet uddelt,
hvem der skal skaffe hjælpere til de forskellige områder.
- Arbejdsdag søndag d. 26/5 kl. 16. Hvis der ikke kommer flere tilmeldinger til
kursus, så kan det rykkes frem til kl. 13. Der skal sættes springbane op.
- Arbejdsdag tirsdag d. 28/5 kl. 17. Der skal sættes telt op, skilte, lave parkering,
rydde op mv.
- Vi kommer til at tjene 8000 kr. til 90’er fest d. 1. Juni, men vi mangler en person fra
kl. 8.30-15.
7. Evt.
Frivillige hjælpere:

-

Der diskuteres om man skal betale ekstra i kontingent, hvis man ikke hjælper til
arrangementer i løbet af året.
Der diskuteres forskellige muligheder til at få flere opstaldere, halvparter og
forældre til at hjælpe.
Der skal gøres opmærksom på, hvor vigtige disse arrangementer er for
rideklubbens økonomi. Line laver en liste over arrangementer i 2018, samt hvad vi
tjente på de forskellige, og hvad pengene blev brugt til.
Det blev besluttet at Morten laver opslag på BOOR facebook gruppen for at
opfordre til at hjælpe til arrangementer

8. Nyt møde
- 12. August kl. 17.

