Referat af møde i BRK’s bestyrelse den 16. august 2011
Til stede: Pia, Susanne, Michael, Jørn, Kristine (referent)
1. Daglig leder
 Der er enighed om, at det er vigtigt, at BRK snarest får ansat en daglig leder.
Aftalt, at der udarbejdes stillingsbeskrivelse for en daglig leder. Forslaget drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
2. Funktionsbeskrivelser på hjemmesiden af BRK’s bestyrelsesmedlemmer
 Det skal fremgå mere klart af hjemmesiden, hvem tager sig af hvad.
Aftalt, at Kristine skriver på hjemmesiden, at Pia er økonomiansvarlig, at Susanne er
halvpartsansvarlig, at Kristine er hjemmesideansvarlig og at spørgsmål om undervisning skal rettes
til Pi og Anita (disses telefonnumre sættes på hjemmesiden).
3. Hygge- og aktivitetsdag den 18. august 2011
 Forskellige aktiviteter blev aftalt.
4. Samarbejde med støtteklubben
 BRK’s bestyrelse ønsker at få etableret et samarbejde med støtteklubben, og støtteklubben skal
derfor inviteres til næste bestyrelsesmøde.
5. Evaluering af heste på sommergræs
 Enighed om, at både ud- og hjemtrækning fungerede fint, og at de enkelte småproblemer, der
var i løbet af sommeren, blev håndteret tilfredsstillinde.
6. Evaluering af Bramming Byfest
 Torsdag under byfesten blev formanden kontaktet med henblik på at stille en pony til rådighed
til trækture. Formanden satte hurtigt dette i værk, og det fungerede rigtig godt.
 Selve optoget, hvor der også deltog musikere og brandbiler, var ikke en succes, da nogle af
hestene blev bange. Der var derfor forslag om, at vi i fremtiden fx deltager klædt i flot ridetøj,
men uden heste.
7. Evaluering af ridning af elevheste op til undervisningsstart
 Drøftet
8. Vores heste
 Drøftet
9. Weekend ridelejr
 Ridelejr afholdes sidste weekend i september (23.-25. september). Susanne og Pia er ridelejrudvalg. Deltagende børns forældre inddrages i afviklingen af ridelejren, bestyrelsen deltager i
og arrangerer forskellige aktiviteter i løbet af weekenden.

Punkter fra dette møde (og aftalt på dette møde), som skal tages op på
næstkommende bestyrelsesmøde:






Økonomi – budgetopfølgning mm.
Vores heste
Daglig leder
Fast punkt: Opfølgning på referat
Støtteklubben inviteres til mødet

