Bestyrelsesmøde BRK 06.08.13
Tilstede: Birgit, Karsten, Tina , Marianne og Jette
Afbud: Toni
1. Godkendelse af referat.
2. Støtteklubben.
Bespisning m.m. ved stævne 31/8-1/9.
3. Tika Hestival
Der skal bruges 8-10 personer som parkeringsvagter.
Der skal bruges folk til flytning, telt og salg.
4. Økonomi
5. Stævner/events:
Det flytbare dressurhegn er malet, skal samles.
Dommertårnet kan repareres, vi låner et fra
Skovly denne gang.
Strøm og højtalere, vi spørger Rikkes far, Peter.
Katrina og Karsten har evt. ekstra højtalere.
Der mangler lidt hegn, Karsten ordner det.
Opvarmning til spring foregår på slaggerbanen.
Lars Christoffersen er banebygger;
der skal findes en del folk til at flytte spring.
Parkering foregår på Størsbølgårds jord.
Biler for sig og trailere bag folden.
Der er brug for en til to parkeringsvagter.
Arne harver og vandes.
Dommere er på plads, vi mangler skrivere , folk
til at regne point ud og en til at kalde ryttere ind.
Prop. lægges op fredag.
Stævneudvalget indkalder til møde ca. en uge før
stævnet.
Vi spøger Marianne om at lave en plakat med
prop.
Karsten organisere at dressurbanen bliver sat op.
Ringer til os andre hvis der er brug for hjælp.
Heidi, Marianne og Birgit måler baner op.
Der skal males springbomme. ( 23 )
Tina kigger på springene og skruer evt.
plastskinner på.
Vi mødes torsdag d. 8.8 kl. 20 til opdatering fra
stævneudvalget.
6. Aktiviteter
7. Evt. Tina er ved at lave planer for
undervisningen, der er nu 70 børn meldt
til. Katrina laver oversigt.
Vi mangler stadig en pony.
Næste møde : 26.09.13

Referatet godkendt.
Marianne og Katrina arbejder på sagen
Marianne og Katina giver besked.

( Marianne)

Karsten
Karsten spørger.

Birgit tager sig af at organisere hjælpere.
Katina laver skilte.
Torben Olesen, plus flere fædre.
Karsten giver besked om hvad der skal
gøres.
Meld til Birgit hvis man kan hjælpe.
Birgit og Anne Mette.
Birgit.
Birgit.
Karsten.

Katrina og Jette tager sig af det.

