Referat januar - bestyrelsesmøde torsdag den 5. januar 2017; klokken 18.30 i rytterstuen.
Deltagere: Kirsten, Tina, Lisa N, Dorthe, Tanja, Anne, Anne Dorte, Lilly, Mona
Afbud: - Noget til kaffen: Anne
Punkt
Kommentarer
1. Til og fra personalet
.Ønsker sig en ny rød trillebør.
Jan:
Ferieafløser til Saskias ferie - 14 dage januar/feb. (Uge 5+6). - Anne Dorte kan tage
Saskia
alm undervisning. Dorthe undersøger mulighed at afløse lørdage. Alternativer Mia,
Frederikke, Stefanie spørges.
Er oversigt over elevheste lavet. JA.
Elevheste:
2. Medlemmer har ordet:
Athene udlånes til Therese Bredgaard i to mdr. fra mandag 8/1. Tina laver kontrakt.

Ansvarlig

Kirsten

Tina/Tanja

3. Gennemgang af økonomi
Økonomien fremlægges. Det ser fint ud.
Kirsten
4. Gennemgang af referat fra tidligere
Personale:
Status på arbejdet indtil videre.
Slamlade
Slamlade
Status på salget. Der er ved ved at blive afregnet.
lodsedler
Lisa
Videoaften eller lignende. Ungdomsudvalget kontaktes. Tanja laver en gruppe på FB,
Events
Tanja
hvor kommuniktationen foregår og planlægning aftales.
Intromærker genoptages i starten af 2017. Saskia har flere der er interesserede. Det
Ridemærker
Saskia
går i gang når Saskia er retur fra ferie.
Der skal laves en mentorordning til nye i stalden og til undervisning. De to nye
Ny-tilkomne
Tina
opstaldere inviteres til foldmødet. Der udleveres bl.a. infofolder.
Telefonlisten skal opdateres hurtigst muligt. Opdateringen er i gang.
Telefonliste
Anne
Manglende abonementer
OK-kort
Dorthe
Renovering af stald og ridehus
Renovering
Lisa
Bund i det store ridehus. Bunden er bestilt og lægges snart ind.
Ridehusbund
Kirsten
5. Nye overvejelser
Nye marker fra 1.1.; priser og vandtilslutning. Tina har kontakt til Poul og ser på
Nye marker
Tina
vandtilslutning.Der afholdes møde med interesserede privatopstaldere.
Kalender for aktiviteter første halvår 2017.Lisa skal opdaterer hjemmesiden
Kalender 2017
Lisa
Generalforsamling Valgbare overvejer deres fremtid. Anne og Anne Dorte træder ud. Tanja spørger mulige Tanja/Tina
nye kandidater.Tina laver en dagsorden for GF. Tina oprettter begivenhed på FB.
af 2016 og fremtidsplaner/forventninger
2017. Evaluering 2016; dejligt der
Drøftelse - evalueringEvaluering
2016 og fremtidsplaner
2017
er malet, her er pænt, "de små ting der er lavet", de nye marker, de nye rum der er
bygget til opbevaring, høhække,spejlet med gardiner, dejligt med opdeling af
ansvarsområder ift bestyrelsesopgaver,udvalgsmøde, - konstruktiv kritik for 2016;
manglede styring på et klubstævne ift børneridning, bedre kommunikation til
stævnestyring, lodsedler er svære at sælge og tidskrævende.
Gode
idéer 2017 : julekalender med BLRs heste og elever(kontakt til www.je.dk), til-fra kort,
ønske for 2017 at de våde, mudrede gange til og fra folde restaureres. Dommertårnet døren og gulvet restaureres(Dorthe måler).Holdere til grimer/hovedtøj ved strigleplads,
Redskab til at slå græsset på sansesti og ny ridesti.
Ønske
Nyt navn til slamladen - laves som konkurrence.
konkurrence
6. Kalenderen 2 måneder frem
8. januar.
Nytårsringridning
Nye bunde
Generalforsamling

14.-15. januar (arbejdsweekend) - haller og bunde.
9. februar - Bageransvarlig(Dorthe) - Lilly bager.

Stævne

25+26.februar - fastelavnsstævne - indvielse af ny hal.

mark-møde

indkaldelse til møde - januar

Dorthe
Mona/Dorth
e
Dorthe/ Lilly
udvalg/Lisa
/Frederikke
Tina

7. Projekt ny hal og "slamlade"
Slamlade - lys
Slamlade - bund
Slamlade udvendig
Porte til slamladen
Porte
8. Evt.
Anne bager til januar.
Kage
Hegn til Daisy.
Hegn
Regler for foldene præciseres. Skift kl 12.
Fold
9. Punkter til næste møde
Næste møde er: torsdag den 2/2 kl. 18.30 Kageplan:
November
December
januar
februar

Dorthe, Anne Dorthe(udvalgsaften)
Lilly "bager" æbleskiver
Anne

Lisa/Kirsten

Anne
Tina

