
Dagsorden til bestyrelsesmøde  (d. 17/11-2015) 
Mødested: Sekretariatet
Tid:  19:00

1. Opfølgning fra sidst

2. Ridehusbunden

3. Halloween

4. Stævner

5. Hjemmesiden

6. Juletræsfest

7. Medlemsmøde

8. Klubmodul

9. Regnskab/økonomi

10. Driften

11. Eventuelt
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Referat af bestyrelsesmøde (d. 19/09-2015) 
Mødested:  Sekretariatet
Tid:  19:00

Deltager:  Hanne Libori, Rikke Dall Schyth, Cecilie Toft, Inge-lise Lorenzen,  
Jaroslav Broz, Karin Dreyer og Sara Lorenzen

Afbud: Morten Laursen
Næstemøde: Ikke fastsat dato
Referent: Cecilie Toft

1. Opfølgning fra sidst

 • Morten er kommet med førstehjælps kassen.

 • Regnskabet er sendt til revisoren.

 • Jaroslav har lavet to striglepladser.

 • Café Tutten er startet godt op.

 • Alle har fået nøgler.

  •  Vores nye dyrlæge er Casper Tschernja og han har allerede været ude og vaccinere alle        
hestene to gange, samt raspet tænder. Blicka star er i bedring.

 • Lucky Jack er betalt.

 • Hestebestanden er udvidet med to shetlandsponyer – Fedtmule og Pluto.

    • Vi køber hø af Gunnar Larsen og Søn.

 • Vores nye smed hedder Lars – Han arbejder for Frank Nalepa.

 • Børneattester er indhentet på både personalet og bestyrelsen.

 • Junior udvalget er startet op og Alberte Agerlin Andersen er valgt som formand.

2. Ridehusbunden

 • Der vil bliver lagt afbarket træflis i bunden om 14 dages tid. Kommunen står for det.

3. Halloween Evaluering

 • Der kom godt og vel 150 besøgende.

 • Arrangementet gav overskud og der er masser af slik og sodavand til de kommende stævner.

 • Popcorn solgte godt.

 • Offentliggørelsen er arrangementet skal tidligere ud. 

 • Tidsrammen skal lægges om – Vi skal starte og slutte tidligere.

 • Stearindryp tog lang tid.

 • Ponytræk gav et godt overskud og var et stort hit både blandt børn og voksne.

  •  Der er god omtale om arrangementet ude i byen, specielt ”Spøgelses huset” var et hit og det var 
klart pigernes fortjeneste. De havde virkelig gjort noget ud af det!
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4. Stævner

 • Jaroslav sætter skinner på springene.

 • Cecilie undersøger om der er regler for bomlængden.

5. Hjemmesiden

 • Den gamle hjemmeside er lukket ned, da vi er ved at få en ny hjemmeside hos klubmodul.

6. Juletræsfest
	 • Afholdes den 13 December fra 10:00 til 14:00.
	 • Der skal købes juletræ på 4-5 meter.
	 • Vi skal finde en julemand.
	 • Billetter skal købes på forhånd.

7. Medlemsmøde

  •  Vi har udskudt medlemsmødet lidt, da vi samtidig gerne ville kunne præsentere medlemmerne for 
klubmodul.

8. Klubmodul

 • Opstart 1 Januar 2016.

9. Regnskab og økonomi

 • Stadig underskud.

 • Revisoren rykkes.

10. Driften

 • Hverdagen og hestebestanden fungerer.

11. Eventuelt

 • Cecilie køber en mobil telefon til rideklubben.

 • Sløjfelse af telefontiden – kontakt over facebook og mail.

 • Cecilie har meldt sig til at hjælpe Morten i sponsor udvalget.

 • Vores dyrlæge har tilbudt at holde et førstehjælpskursus til heste.

 • Frk. Toft sponsorerer klubmesterskab klassen til det kommende klubstævne.

 • Gennemgang af miljø tilladelsen og vi er kommet med vores rettelser.

 • Gennemgang af personalets kontrakter – Rikke står for dette.

 • Arbejdstilsynet kommer i nærmeste fremtid.
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