Referat af møde i Bramming Rideklubs bestyrelse den 7. december 2011
Til stede: Camilla, Carina, Tina, Annemette, Birgit, Mie, Kristine, Jørn og Lone fra
Støtteklubben.
1. Møde med Støtteklubben.
Lone oplyste, at Støtteklubben plejer at stå for følgende arrangementer:
 Fastelavnsfest
 Sommerfest
 Halloweenfest
 Julepyntning
 Juletræsfest
 Julefrokost
Derudover plejer Støtteklubben at have en stand hos Tika til deres udsalg i september.
Støtteklubben hjælper også til ved stævner (voltigering, spring, dressur), hvor de står for cafeteriaet.
Endelig har Støtteklubben stået for rengøring en gang om ugen i rytterstuen og på toiletterne.
Det er også Støtteklubben, der sørger for indkøb til rengøring, toiletpapir m.v.
Annemette foreslog at man undersøger muligheden for papirservietter i stedet for håndklæder. Lone
tager dette med tilbage til drøftelse i Støtteklubben.
De penge, Støtteklubben har tjent ved diverse arrangementer, er gået til at sponsorere heste, sadler
osv. til klubben.
Aftalt, at Mie laver en seddel i prioriteret rækkefølge på de ting, der mangler til hestene, og sender den
til Støtteklubben.
Aftalt, at vi i januar holder et fællesmøde for bestyrelserne. Dato: tirsdag den 17. januar kl. 19.30.
Aftalt, at Birgit sender mail til støtteklubben om, hvornår der bliver afholdt stævner i 2012.
Aftalt, at Støtteklubben ligeledes holder BRK’s bestyrelse orienteret om datoer for arrangementer.
Den 28.-29. januar er der dressurkursus i BRK. Aftalt at Støtteklubben tager kontakt til BRK, hvis der er
behov for hjælp i køkkenet.
2. Møde i BRK’s bestyrelse
A. Opfølgning på referat fra sidste møde:
Annemette har skrevet sikkerhedsreglerne om. De nye regler sendes til BRK’s bestyrelse og lægges på
hjemmesiden. Sikkerhedsregler for stalden skal hænges op synligt i stalden.
Mie undersøger, om det er muligt at sende en mail til alle medlemmer med sikkerhedsreglerne.
B. Vores heste
Aftalt, at Mie undersøger muligheden for at bruge samme smed som Skovly.
C. Stævner

Birgit har været til møde i distrikt 9. Vi skal søge om stævner inden den 19.
januar 2012. Aftalt, at Birgit og Mie fastsætter datoer og søger stævner. Det
skal undersøges, om vi også skal søge om datoer for interne elevstævner.
D. Økonomi
Gennemgået.
Mie sender medlemsliste til bestyrelsen, når den er ajour.
Aftalt, at debitorliste gennemgås på hvert møde.
E. Stald
Tina laver seddel til stalden om at foder skal stå i foderrummet.
Sidste undervisningsdag er den 21. december 2011, første undervisningsdag efter ferien er den 5.1.2012.
Næste møde er tirsdag den 3. januar kl. 19.30.

