Bestyrelsesmøde den 10.04.2018 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: Sofie Visler (SV), Johnny Berg (JB), Therese Rasmussen (TR), Lotte Wriedt (LW),
Rikke Modell (RM), Iben Kæmpegaard (IK), Rikke Skovbjerg (RS), Lotte Pedersen (LP)
Afmeldt: Natasha Rosenskjold (NR)
Ordstyrer: Rikke Modell (RM)
Referent: Sofie Visler (SV)
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol
Gennemgang af
opgavelisten - Google

Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring udendørsbaner - Pris på
materiale undersøger hos en leverandør

Økonomi

Vi har penge på kontoen, pt ser det fornuftigt ud

Kiosk

TR og LW indkalder til kiosk møde efter påske.

RSU
Heste og personale
status

Undervisning:
Tilbud om kursus om børn med specielle behov sender ud i
personalegrupper
Part ordning på en elevhest vil kører som en prøveperiode i maj og
juni måned

SPU

Vi holder stævner d. 13/4 i spring og 15/4 i dressur.
NR og RM deltog i vestegnsmøde, væsentligste punkter:
Vores rideskolestævner skal ikke sendes til godkendelse
fremadrettet, og vi må gerne have klasser højere end sværhedsgrad
0.
Nye regler til vestegnsmesterskaberne:
Spring:
Hest starter fremover på 80 cm (LE) i stedet for 90 cm.
Pony vil fortsat starte med LD (70/60/50 cm)
Hold spring - Maximum 2 ryttere på hvert holdet må starte LE (hest)
eller LD (pony).
Dressur:
En tilføjelse til OUT-reglerne, hvis en ekvipage har startet
sværhedsgrad 3 til C eller B stævner er man automatisk udklasset.
SPU har fået ok til at indkøbe nogle nye støtter

Juniorudvalget

Mini ridelejr d. 29-30 marts, 13 børn var tilmeldt, det var en rigtig god
mini ridelejr. Fremadrettet vil vi tilstræbe at miniridelejr vil være med
ridning om søndag.

2020

Læserbrev skal sendes afsted, JB forfatter lidt mere til.

MAFA

1. Punkter til arbejdsdagen d. 29/4 vil blive sendt ud til
medlemmerne.
2. JB har været i kontakt med produktionsskolen og de kommer til
rundvisning d. 12/4 for at se hvilke opgaver vi har.

Spons

Undersøger priser på skilt med klubnavn og ordensregler til
ridehuset
Der Sponsorgaver fra Agria dyreforsikring, AB-rideudstyr og
LJ-rideudstyr

Eventuelt

●

Input fra GF:
○ Ridehusregler og sikkerhedsregler opdateres - der er bliver
nedsat en arbejdsgruppe der ser på generelle ride- og
sikkerhedsregler.
○ Longe kursus Hanne Dueholm vil evt. gerne stå for
undervisningen.
Vi giver grønt lys til det, Hanne bliver kontaktet for
koordinering.
○ Hvad er vores officielle talerør? Facebook eller
hjemmesiden?
Hjemmesiden bliver officielt talerør, men mange
hverdagsting, vil stadig lægges på Facebook. Kursus i
hjemmesiden på BS møde.

●

Repræsentantskabsmøde i Kolding d. 21/4, bestyrelsen stiller
med et medlem

●

Medlemsmøde bliver d. 15/5, indkaldelsen er blevet sendt ud

●

Tilbud modtaget om videoovervågning, vi kontakter kommunen
for at høre om vi må sætte overvågning op.

●

Idrætsrådsmøde i kommunen, bestyrelsen stiller med to
medlemmer

Næste møde 08-05-2018 kl. 18.

