Referat fra ekstra bestyrelsesmøde, torsdag den 20. juni 2017, klokken 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa N, Kirsten, Mona, Malene, Lilly, Dorthe, Tanja & Helle
Afbud: Tina,
Punkt
1. Godkendelse af referat fra
sidst
2. Status på projekter
Adventure efterskole
3. Underviser
4. Evaluering af
arrangementer
Kæphestearrangement
Kr. Himmelfartsringridning
5. Medlemsmøde

6. Oprydning af privatstald
7. Vand på privatmarkerne

8. Kalkning af mur
9. Sansestiens forlængelse
(Ovenover privatmarkerne)
10. Tør bund i legehuset
11. Uge 32

12. Elevheste

Kommentar
Godkendt

Ansvar

Afventer
Situationen drøftet. Ovevejelser om nye navne til
de forskellige ridehold

Helle

Stor succes, 17 deltagere. Gentages næste
forår.
Godt arrangement
Medlemsmøde afholdt den 15. Juni. Planche
med vigtigste sikkerhedsregler udarbejdes og
hænges op
Der undersøges muligheder for udnyttelse af den
plads, der er
Dorthe har undersøgt muligheden for, hvordan
vandtilslutning kan foregå – det kan lade sig
gøre men er dyrt. Vi ser på det igen til næste år

Tanja
Dorthe/Mona
Dorthe

Dorthe/Tanja
Dorthe

Der indføres en arbejdsdag, hvor muren kalkes
Stien trænger til at blive slået men må vige for
mere presserende opgaver lige pt.
Legehusets bund trænger til at blive vandet
Undervisning starter op så småt, den 7. august.
De forskellige hold tjekkes efter angående antal
af ryttere på de forskellige hold.
Santo: Heinke har sat parten midlertidigt i bero
og Santo bruges derfor kun 3 x ugentligt. Han
skal gerne bruges noget mere. Efter ferien høres
Heinke om, hvorvidt hun genoptager parten eller
helt hører op.
Dunja må gå maks. 3 gange om lørdagen, dvs.
1 ½ time i alt.
Milan er urentgående

13. Forespørgsel vedr
idætsuge

5. Kalender to måneder frem
Arbejdsdag før 15. august
Kultur og Idrætsnat
Foredrag 10. september
Stævne 26-27. august
6. Erfamøde
7. Eventuelt

Oversigten over brug af elevheste opdateres
Forespørgsel om udlån af elevheste mandag
eller onsdag formiddag i uge 36. Kirsten snakker
med Saskia om dette og melder tibage til
henvenderen

Referat fra et rigtig godt ERFA møde
Rengøringsplan udarbejdet og hængt op
Næste møde 10. August 18.30 i Rytterstuen

Kirsten

Lisa/Kirsten
Lisa
Stævneudvalg+Dorthe
Lisa
Dorthe

