Referat af bestyrelsmøde d. 4. december 2012 kl. 18.30 med
Støtteforeningen og besøg af
Marianne Thomsen
Tilstede: Else, Marianne Uldall, Tina, Birgit, Marianne Thomsen og Laila
Fraværende: Camilla, Jørn, Annemette
Opfølgning
Støtteklubben
Else, Laila og Lone ønsker at stoppe ved generalforsamlingen marts
2013.
Marianne vil gerne forsætte.
Er der nye, som vil ind i Støtteforeningen?
Forslag:
Undervisning ved Andrea
Undervisning for ½ time kr. 375,Evt. mandag
Mindste krav 5 ryttere. (Marianne har ca. allerede 8 ryttere)
Andrea kan mandag kl. 18.00 – 22.30
Vi undersøger om hold kan flyttes? Evt. flyttes til tirsdag 20.15-20.45?
Ingen endelig beslutning taget herom.
Hestesalgsdag/forespørgsel
Project evt. i 2014 for alle heste til salg
Arbejdsgruppe
Vi ønsker folk til dette projekt
Der arbejdes med en køreplan for afvikling af hestesalgsdag forår
2014.
Udkastet fremlægges ved generalforsamlingen.
Stævneudvalget
Birgit
Stævnet d. 24 nov er gået godt. I alt inkasseret beløb kr. 11.366,- fra
samtlige startende medlemmer – flot opbakning.
Stævneudvalget har evalueret og glæder sig til stævneprogram i det
nye år
Til håndtering af stævner. Udvalget har møde d. 9 januar for at
tilrettelægge næste års stævner.
Stalden
Camilla
Der har været staldmøde d. 12 november 2012 kl. 19.30 i rytterstuen.
Følgende er besluttet.
-Fodring (faste tider)
-Frivilligt arb (måske staldudvalg)
-Birgit tager killinger med hjem

Tina

Marianne/Bestyrelsen
Sidst i januar

-kun staldpersonalet henter hø
-Spring: frispring søndag kl. 8.00-9.00 Ponyspring 9.00-10.00
Hestespring
Kl. 10.00-11.00
-Vaskemaskine bliver ordnet. Line Clausen og Karsten bliver
ansvarlige.
-Voltigering: Nanna og Line skriver på FB og i stalden, hvornår de
øver. Hvad med hjemmesiden også!
-Nye udmugningsredskaber i stalden. Camilla indkøber hurtigst
muligt.
-Sadelrum. Alle skal tage et ansvar og rydde op efter sig. Line
Clausen har fået lavet ophæng i foderrum, som nu kan benyttes af
opstaldede. Døren til sadelrum skal være lukket.
-Holdridning: Tina kontakter lærer og beder dem om at sætte ting på
plads efter brug.
-Alle opstaldede har for mange ting stående på staldgangen.
-Camilla, Line og Herle arrangerer en julehyggedag for alle
opstaldede med pakkeleg.

Annemette/Tina

Camilla

Tina/Birgit/Camilla/Karsten

Sponsore/skilte til ophæng i hallen
Bestyrelsen har fået p.t ca. 5 nye tilkendegivelser på skilte i hallen,
baseret på et års leje. Vi har ca. 20 potentielle andre vi følger op på
snarest.
Der vil også være mulighed for at opsætte skilte på den nye
springbane.
Bedstyrelsen/Karsten
Sikkerhedsveste/Trygfonden
Karsten og de omkringliggende landmænd har sponsoreret
sikkerhedsveste med klubbens logo på fra Trygfonden.
Nyt Varmeanlæg
Bestyrelsen afventer besked fra Kommunen om tilskud.
Skolehestene
Mercy er ikke med i alle timer pga. træthed. Monne har lige været halt
med forstukne muskler i skulder. Lycet har lungebetændelse, er i
behandling.

Birgit

Fonde
Vi i bestyrelsen vil i det nye år gerne bruge mere tid på at søge fonde
til fordel for rideklubben. Evt. finde arbejdsgruppe/Udvalg hertil.
Birgit har fået nøgle til sek – sørger for ekstra kopier.
Stævneudvalget ønsker døren låst til sek.
Børn i stalden
Der har været børn i stalden kl. ca. 21.30 en aften uden voksne og
med alt lys tændt. – ikke ok.
Økonomi
Debatteret
Undervisning

Bestyrelsen

Samarbejdet med Mie Sveigaard og Skovly er ophørt og Mia har
overtaget hendes timer p.t. Midlertidigt har Steffen overtaget spring
undervisningen, som p.t foregår på Skovly.
Klubudvikling
Vi er af Distrikt9 forretningsudvalget blevet udvalgt til rideforbundets
klubudviklingsprojekt, som vil køre i 2013. Årsagen til udvælgelsen er
at vi har udført et flot stykke, sammen med vore medlemmer og fået
Bramming rideklub op og køre igen.

Næste bestyrelsmøde d. 15 januar
kl. 19.00 i rytterstuen
Med støtteklubben og Marianne
Thomsen

