Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. september 2017, kl. 18.30 i Rytterstuen
Deltagere: Lisa N., Kirsten, Malene, Mona, Helle, Tina
Afbud: Tanja, Dorthe, Lilly
Kage: Malene
Emne

Kommentar

Ansvarlig

1. Til og fra personalet
Jan

Jan har et ønske om at brandslange ved vaskeplads Malene
bliver skiftet til en anden løsning. Evt. placere den
ved indgangen i hallen hvor springene står.
Spørg evt Lotek, hvilke krav der er til brandudstyr.

Saskia

Træner kursus blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi holder øjne åbne for andre muligheder.

Mona



Øvrige

Erling samfundshjælpere er lidt i gang med at male
bokse.
Ridefys: Susse (den nye ridefys 2018) har været
forbi tre gange og se klubbens ridefysioterapi og
heste.

Elevheste

Vi er stadig på udkig efter en pony på 140 cm og en
belgier/tinker/irish cob.

Dorthe

Milan kigger Tina&Signe på i weekenden d. 16./17.

Tina

* Kontrakt vedr. søndagspart
(Mona)

Nye kontrakter til søndagsparter gennemgås og
revideres. Søndagspartskontrakter og halvpartskontrakter skrives sammen til én.

Mona

2. Medlemmerne har ordet

Privatopstaldere er kommet til møde på baggrund af
en SMS sendt fra Lisa efter stævnet d. 26. august.
Der blev diskuteret frivillig ved klubbens arbejde,
skal der sættes regler for hvad man må få (kaffe/vand osv.) Eller tilbage til de gode gamle Hjælperkuponer?
Der blev foreslået en kontaktperson fra bestyrelsen som er tilknyttet privatopstaldere. God idé.
Tonen i rideklubben blev diskuteret. Vi skal være
bedre til at kommunikere og tage tingene med hinanden. Samt holde tonen god på Facebook, så det
ikke nødvendigvis bliver ordrer.
Forslag om brug af Legehuset til småbørn om lørdagen.
Forslag om, at privatryttere samles for at diskutere
et forslag til ”huller” i halplanen.

3. Gennemgang af økonomi
(Kirsten)

Januar til august udviser et lille underskud på grund
af forventet vedligehold i 2017.

4. Gennemgang af referat fra
sidst

Ok

(Lisa)
5. Adventure efterskolen
(Lisa/alle)

Lisa og Kirsten har møde Steen mandag 11. september

Lisa og Kirsten

6. Kontrakt til græsmark
(Malene)

Dorthe har kontrakt til gennemlæsning og den bliver
lavet færdig til privatopstaldere hurtigst muligt.

Dorthe

7. Praktikant fra STU
(Lisa)

Lisa undersøger perioden og om det evt. kan blive
på et senere tidspunkt hvor vi er lidt mere færdige
med renoveringen.

8. Undervisning
(Kirsten)

Der arbejdes på flere løsninger omkring fremtidig
undervisersituation.

9. Forplejning for hjælpere ved
arrangementer (Dorthe)

Diskuteret under medlemmerne har ordet.

10. Skabe til privat opstaldere
(Tanja & Dorthe)

Status: Erling starter i uge 37 og forventer at afslutte
projektet uge 39. Dorthe og Tanja er tovholdere og
sørger for at rummet er gjort klar (dvs. ryddet, fejet,
malet osv.)

Dorthe og Tanja

11. Rettelser til Infoplanche
vedr. sikkerhedsregler?
(Dorthe)

Overføres

Dorthe

12. Kalender 2 mdr. frem

Kulturnat 8. september Lisa og Kirsten
Arbejdsdag 6. oktober 17.00
Klubstævne d. 7. + 8. oktober inkl, kæphestestævne
med indvielse af nye faciliteter.

13. Eventuelt

Forventningsafstemning omkring sommerferie, og
hvilke forhold der er til rådighed, samt hvad der skal
ordnes inden klubben ”går på sommerferie”

14. Punkter til næste møde
Næste bestyrelsesmøde, torsdag den 5. oktober 2017 klokken 18.30 i Rytterstuen
Kageturnus Oktober: Mona

