Bestyrelsesmøde den 09.01.2020 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: JB, KB, LW, TR, RM
Afmeldt: SV, RS, NR, MM
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Nyt fra bestyrelsen

●

Der bliver opsat nyt LED lys i ridehuset d. 15-17. Der vil
være slukker for strømmen i ridehuset, så det er ikke
muligt at ride derinde i de dage.

Økonomi

●

Kommunens en-gangs-puljen bliver der ansøgt om midler
til en ny bomvogn.
Forsikringer, der bliver kigget på om der er nogle
forsikringer vi har dobbelt, så vi derved betaler for meget.
Prisstigning på ridning, dette skyldes stigende priser på
foder og stråfoder (hø/wrap) og at vi har lejet et ekstra
fold areal. Stigningen vil træde i kraft d. 1/3 og der bliver
sendt en mail til alle aktive medlemmer.

●
●

Kiosk

●

●
RSU
Heste og personale
status

Action

Økonomisk i kiosken hænger det ikke helt sammen, det
bunder nok i priserne og at vi ikke har særlige meget salg
til vores udvidet klubstævner.
Vi kigger på at begrænse udvalget, så der ikke er så
meget spild og evt. hæve priserne, så vi følger med
markedspriserne.
Der er blevet brugt penge til Mobilepay betaling på
automaten.

Rideskole:
Vores medlemstal til CRF registeret.
Heste:
1. Chrisie er fortsat skadet, dyrlægen har været på besøg d.
2/1. Hun er sat til at trave korte intervaller og det går rigtig
fint.
2. Oscar er klar til at gå med i rideskolen. Til at starte med tre
gange om ugen, hvis alt går godt bliver han sat op i dage
og ellers må vi skille os af med ham.
3. Melissas øje er blevet pænere (hornhinden) efter hun bliver
dryppet i øjet, dog er der sket en permanent skade på
nethinden. Hun skal nok dryppes i øjet resten af hendes liv.
4. Galatis har en adfærdsmæssig udfordring i øjeblikket, vi
prøver ham af på noget medicin og på sigt skal vi af med
ham.

Personale:
1. Ny i stalden, startede den 23/12.
Faciliteter:
1. Der bliver etableret lys på den lille udendørsbane, arbejdet
forventes færdigt midt i februar.
2. Opstilling af teltstald fra d. 8/1 for at have lovlige bokse
indtil stalden er ombygget.
3. Der bliver opsat nyt LED lys i ridehuset d. 15-17. Der vil
være slukker for strømmen i ridehuset, så det er ikke muligt
at ride derinde i de dage
SPU

Der er planlagt 4 rideskolestævner den kommende sæson.
Der er ansøgt om to weekend (juni og september) stævner i
dressur og spring.
Vi regner med at afholde nogle en-dags-stævner i løbet af
efteråret i spring og dressur.
Stemma afholder stævne d. 23/2.

Juniorudvalget

Overnatning d. 7.-8. december gik super fint.
Rideskolestævne d. 1/3 med efterfølgende fastelavn.

GF 2020

Den 24/3, der er styr på dagsordnen, referent og revisor.
Dirigenten har ikke svaret.

Invitationer

●

Næste møde: 04-02 2020 kl. 18

Årsmøde i distrikt 1, den 25/2 2020.

