Bestyrelsesmøde den 11.09.2019 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: JB, LW, KB, TR, SV, MM, RS, RM
Afmeldt: NR
Ordstyrer: SV
Referent: MM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Nyt fra bestyrelsen

●

●
Økonomi

●

●

RSU
Heste og personale
status

Action

En af bestyrelses suppleanter har valgt at trække sig fra
bestyrelsen, da det er en suppleantpost der er blevet
ledig vil der ikke blive tilknyttet et nyt til bestyrelsen.
Overskriften på dette punkt ændret fra “Gennemgang af
opgavelisten - Google” til “Nyt fra bestyrelsen”
Vi er i gang med at undersøge om vi kan få lagt fiber
internet ind i foreningen og om vi kan spare ved at skifte
væk fra TDC som udbyder.
Der er sendt regninger ud for det sidste kvartal, ydermere
mangler vi refusion for 3 måneder fra kommunen, så lige
pt er der ikke mange penge i foreningen.

Rideskole:
Heste:
1. Ny pony (Kalisha) indkøbt.
2. Ny hest (Galatis) byttet med Savah.
Personale:
1. Der er blevet ansat i ny stalden som erstatning for en
tidligere ansat der er kommet ind på sygeplejerske studiet.
2. To nye føl er blevet ansat i stalden, så vi igen er oppe på 4
føl. To tidligere føl er blevet 15 år og indgår derfor på lige
fod med de resterende weekendpiger.
3. Vi er i gang med at undersøge førstehjælpskursus for
personalet.
Faciliteter:
1. Der blev afholdt møde d. 10/9 med en mulig ny
forderlaverandør. Pensionærerne, personalet og RSU var
inviteret og der var et meget begrænset fremmøde.
De der var til stede var positive for produkterne. Vi har
efterfølgende valgt at skifte leverandør.
2. Stevenbogård har opsagt deres folde på Lysholmgård
arealet og de tilbyder at vi kan overtage det og det har vi
takket ja til.

SPU

Kommende stævner:
Voltige stævne d. 1/9 - rigtig fint stævne, flere fra andre
klubber roste os for at afholde to stævner for de små på et år,
så de slipper for at køre til Jylland med alle de små udøvere.
Klubmesterskab d. 28.-29. september
Udvidet klubstævne i spring tirsdag d. 8/10 (aften stævne)

Juniorudvalget

Rideskolestævne d. 25/8, som gik rigtig godt, det blev afholdt
udendørs. Der var ikke så mange tilmeldinger som normalt, vi
skyder på at det skyldes sommerferien.

Spons

●

DIF og DGI har en foreningspulje.
Vi forsøger at søge penge til en rotunde som vores heste
kan benytte til vinter, hvor foldene ikke altid er gode.

Eventuelt

●

Det går rigtig godt med implementeringen af vores nye
medlemssystem, dog er det rettelser og tilpasninger hist
og her som vi har en rigtig god i dialog med udbyderne
om.

Næste møde: 10-10 2019 kl. 18

