Referat af bestyrelsesmøde (D. 04/10-2016)
Mødested:	Sekretariatet
Tid:		20:00
Deltager:	Cecilie Simone Toft, Rikke Dall Schyth, Inge-lise Lorenzen, Karin Dreyer, Jaroslav og
Sara Lorenzen.
Afbud:		Morten Laursen.
Næstemøde:	Ikke fastsat
Referant:	Cecilie Simone Toft

1. Økonomi
	Vi har afholdt mange gode arrangmenter og det har været godt for økonomien.
	Der er kommet nye elever til, men vi skal havde flere elever for at højne den månedlige indtægt.
	Blicka Star er ved at blive solgt.
	Meadow bliver betales.
	Fleur, Salt and Pepper er byttet for Cirkeline og Layla.
	Tørven fungerer godt og vi har fået en god afdragsordning.
	Nye hængelåse der passer til A og B nøglerne.
	Ny sponsorhest på vej.
	Afdragsordning på hø i større læs.
	Vores staldmedarbejder har sagt op, da hun har fundet et job tættere på sydsjælland hvor hun bor.
	Stalden vil blive ordnet af Sara og Cecilie, samt frivillige.
2. Klubstævne
	Kommunen skal komme og tjekke vandingsanlæget før næste stævne, da der ikke vander korrekt.
	Dressurklasserne bliver sponsoreret af Krøyers brudekjoler.
	Vi mangler en sponsor til springningen og klubmestersskabs klasserne.
3. Ridelejr
	Sara og Cecilie laver en madplan.
	Godt med deltagere.
	Mini ridelejren står Daniella for.
4. Sponsor
	Sponsor brochure og ”Start til ridning” brochuren er klar til uddeling.
	Der skal laves en sponsor kontrakt – Cecilie, Sara og Rikke.

Lagesminde allé 50

–

2660 Brøndby strand

–

Tlf.: 43 73 00 27

–

Cvr.nr: 11065694

5. Arbejddag
	Springene skal laves og males.
	Cecilie, Sara og Jaroslav finder en dato og slår opslag op.
6. Personsag
	Inge-lise holder løbende resten af bestyrelsen opdateret.
7. Halloween
	Vi afholder åbent hus til Halloween igen – Lørdag D. 29/10-16.
	Plakater laves og sættes op.
	Rikke fremlægger sit opslag og vi får alle travlt den næste måneds tid.
8. Eventuelt
	Klubben har modtaget et sponsorat på 5000 kr. til sadler.

Lagesminde allé 50

–

2660 Brøndby strand

–

Tlf.: 43 73 00 27

–

Cvr.nr: 11065694

