Referat af bestyrelsesmøde (D. 08/05-2018)
Mødested:

Gildesalen/Rytterstuen

Tid:		

19.30

Deltager:	Jaroslav Broz, Inge-Lise Lorenzen, Karin Dreyer, Rikke Dall Schyth,
Connie Købke, Sara Lorenzen og Cecilie Toft
Afbud:		

Kirsten Brandstrup

Næstemøde:

07/06 2018 – kl 19.30

Referant:

Cecilie Simone Toft

1. DIF og DGI foreningspulje (søges og hvordan/hvorfor)
- Inge-Lise og Rikke går videre med dette.
2. Store legedag D. 13 Maj (25 års jubilæum)
- Sara finder ud af med transport af grill, stole, mad og drikke.
- Pølser, pølsehorn, juice, kildevand og faxe kondi (til hjælperne)
- Ponytræk 4 heste.
3. BNR indvielse af det nye ridecenter. Dato, indbydelse til borgmester,
evt. midt/sidst august.
- Indvielsen vi forslår lørdag d. 18 august 2018
4. Evt lave arbejdsdag/weekend hvor vi laver ting på TO-DO-LISTEN.
- Arbejdsweekend d. 09-10/06-2018.
- Arbejds opgaver Sara og Cecilie finder ud af hvad der skal laves og hvilke dage
og sender videre til Rikke som laver et opslag til tilmelding.
5. Personsag.
- Sagen er afsluttet fra klubbens side.
6. Udvalg.
- Sponsorudvalg, juniorudvalg, stævneudvalg og kioskudvalg, findes medlemmer.
- Cecilie laver en tilmeldingsliste til diverse udvalg - Rikke laver opsætning og printer ud.
- Crew veste til vores hjælpere til stævner gul/blå, 3 forskellige størrelser, Rikke undersøger.

Ulsøparken 120

–

2660 Brøndby strand

–

Tlf.: 43 73 00 27

–

Cvr.nr: 11065694

7. Sommer Ridelejr, Lille Lejr inden sommerferien og miniputlejr.
- T-shirts Sara og Cecilie kigger på logo/rygmærke til augustlejren.
- Fredag d. 29.06.18 starter sommerferien og rideskolen er lukket – Hestene sendes på græs i
weekenden d. 30-06 - 01/06 2018.
8. Sommergræs.
- Hestene kommer på ferie.
9.Økonomi/tilskud.
- Hestene er blevet vaccineret og fået taget gødningsprøver.
- Inge-Lise, Sara og Cecilie kigger på kæder med slanger, trillebøre og bolte til krybber.
- Bogstaver ridehusene – Katrine Dreyer undersøger omkring dette.
- Lønforhøjelse til Sara.
- Sikkerhedssko til Sara.
10. Eventuelt.
- Karin har indhentet tilbud omkring internet via TDC.

Ulsøparken 120

–

2660 Brøndby strand

–

Tlf.: 43 73 00 27

–

Cvr.nr: 11065694

