BESTYRELSESMØDE 28.04.14
Tilstede: Karsten, Tina, Toni, Jette,Britt. Afbud fra Katrina og Tina M.
Heidi og Jesper fra stævneudvalget.

1. Godkendelse af referat.
2. Stævne 3.-4. maj

3.Aktivitetskalender v/ Karsten
Herunder:
Stafet for livet 24. maj

Stævneudvalget er klar. Dressur er fyldt op.
Spring få pladser tilbage. Jesper kommer med spring
torsdag. Line C., Karsten og Peder
giver en hånd.
Torben m.fl. står P-vagt, spørg evt. Morten.
Karsten kontakter JV. Vibeke tager billeder til
Ugeavisen.
Tina og Heidi checker og klargør rosetter og
præmier.

Gitte, Karsten og Jette tage af sted.

Ministævne 21. juni

Holdridning, LD1 og nogle små spring.

Arbejdsdag/grill arrangement 5.juli

Rengør stald en uge før så der kan kalkes.Vi aftaler
hvad der ellers skal laves på næste møde.

Køb af heste ponyer

Vi har fået et tilbud om et par heste på prøve fra
Tinglev. Toni ringer til dem. Toni checker også
russisk koldblod i Bække.
Debbi kommer på mandag, med henblik på køb til
rideskolen.

Ridelejr uge 28

Er under forberedelse.

”Åben Hus” dage i sommerferien.

Karsten og Laura m.fl. gerne i uge 32.

Haltider efter ferien

Vi venter på ”skoleskemaer”.

Ponytrækning Byfest

Der uddeles ”fribilleter” til Åben Hus.

Optog Byfest

Rikke er tovholder. Cirkustema !!

Go info møde for forældre

Heidi og Tina inviterer.

E-stævne 6.-7. september

Bliver måske til D stævne.

Tika Hestival i september

Vi stiller op igen. Vi regner med d. 13. september.

Tøseløb

Susanne og Rikke er tovholdere på det.

4. Ponygames

Ponygames holder pause til efter sommerferien.
Vi finder en lille ting til de piger, som fortsat
trækker de små frem til ferien.
Efter ferien skal det kraftigt understreges, at det er
forældrenes ansvar at skaffe/ betale trækkere til
deres børn.

5. Ny opstalder

Vi får ny opstalder på onsdag.

6. Evt.
Næste møde:16.06 .14 kl. 19.30
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