Protokol bestyrelsesmøde den 28/3-2017 kl.18:00 på kontoret
Tilstede: IK, RS, RM, ES (Emilie Sejer), TS, LP, TR, JB, AI.
Referent: RS

Evt.

Gennemgang af og
prioritering af gammel
opgaveliste

Vedtægtsændringer

Der ses på revidering af
vores vedtægter.

Bordet rundt- hvem er vi?
Hvad “kan” vi?

Kort gennemgang fra os alle

Tilmeldinger til
-Friluftsrådet
-Repræsentantskabsmøde
-Idrætsrådets rep. møde
-Indstilling til idrætspris

Hanne Dueholm deltager i
friluftsrådets møde.

Gennemgang af opgaver fra
de erfarne
bestyrelsesmedlemmer.
Administration herunder
håndtering af vores
dokumentation.

Iben deltager i idrætsrådets
repræsentantskabsmøde?

Økonomi

Lønregistrering overgår til App
fra DanLøn, hvilket letter
arbejdet for kassereren og de
ansatte.

RSU
/hestestatus/personale

Ridelejrene er fastlagt til uge
29+30

Personale og stald: Iben
Kæmpegaard

Katrine Berg er ansat i stalden
hverdage 8-12

Heste: Rikke Modell
Undervisning: Rikke
Skovbjerg

Lokalefordeling: Man vil prøve
at få rykket Stemmas tid fra
tirsdag til søndag.
Den lille bane trænger til
renovering.
Vi mangler begynderpladser,
da flere begynderhold er
blevet så dygtige, at de er
ændret til letøvet.
Påskeridning mandag den

JB og RM deltager i
repræsentantskabsmødet.

Der indstilles ikke til
idrætsprisen, da vi ikke har
nogen der lever op til
kravene.

I forbindelse med
lokalefordeling, har vi
oponeret mod Stemmas tid i
primetime.
Påskeridning tilbydes i år
som ½ enetime á 250 kr
Freya og evt Emilie skal
spørges(RM).

17/4
SPU

Springstævne 13+14/4
Voltistævne 26/8 i forbindelse
med DFR’s 100 års jubilæum.
Møde med voltiforældre 19/3.
Det er forældrene, der skal
være de bærende kræfter.
Forældrene opfordres til at
træde til og samarbejde med
SPU.

Juniorudvalget v.
Formand ES.

Hvad laver I?
Idé til en idé postkasse.
Idé om sløjfedressur stævne
for de mindre ride elever.

-Halloween
-Fastelavn
-Overnatning
Mange gode hjælpere.
Johnny fikser en postkasse.

Der skal vælges 6 medlemmer
til juniorudv.

MAFA

Der skal vælges 6
medlemmer, men der skal
være plads til dem der har
lyst.

NYE bogstaver til 2 A-baner
Arbejdsdag 30/4
Bruttoliste af opgaver:
Ny fold
Reparation af spring
Maling af spring
Flytning af flagstang
Lugning, planter mm.
Gennemgang af hegn om
springbanen
Hovedrengøring i
køkken/kiosk
Oprydning i
dommertårn/gammel

Alle funktionsbeskrivelser skal godkendes på næste bestyrelsesmøde (d. 18/4-2017 kl. 18)
og efterfølgende lægges på hjemmesiden.

