Bestyrelsesmøde Bramming Rideklub d. 23. april 2013.

1.Godkendelse af referat

Er godkendt.

2. Økonomi

Der arbejdes på at lave et likviditetsbudget.Tina , Karsten
og Birgit.
Varmesystemet er færdiggjort og ansøgning om refusion er
indsendt til kommunen.

3. Daglig drift

Tina giver pt. enetimer på Benson.
Marianne Eiby flytter sin hest.
Fredagsholdet er fyldt op. Dejligt at vi får så mange nye
elever.
Volti holdet er pt. på 6 elever.
Fra august bliver der ændringer i holdene og undervisere,
mere info senere.
Kathrine får helpart på Rocky.
Kaja på Findus og Astrid får senere på Monse.
Sidsel og Britta vil gerne have en dag mere på Flair, er det
muligt ? Der er okay, de betaler begge part på 600 kr.
Pt. er det kun Frederikke og Kaja, som går til spring, - det
går fint.
Mht. sommergræs:
Pt. lukker Arne heste ind og ud. Kan vi købe underviserne
til at møde en halv time tidligere mandag, tirsdag og
torsdag ? Tina tager sig af det. Karsten kommer onsdag og
fredag er det Tina og Jette.
Når det bliver varmt nok, skal hestene være ude om natten
i stedet for.
Vandvogn:
Vandvognen er slidt op. I stedet kan der trækkes en slange
fra byvandet og sættes en sprinkler på til ridebanerne.
Der bør også sættes drikkekop op på markerne. Det er en
opgave til vores næste arbejdsdag. Karsten har styr på
det :-)
Slaggebanen:
Karsten vil gerne have, at banen udvides og tromles med
jævne mellemrum. ( Arne vil tromle.) Der skal også laves
et nyt hegn, så den bagerste græsbane også kan bruges til
græsning.

4. Stævner og events

Forårsoprydning:
Kathrina har lavet en flot indbydelse til en
forårsoprydningsdag !! Det bliver d. 25/5.
Se vedhæftet bilag.
Birgit og Tina undersøger hvad der evt. kan findes af
sponsorer til hegn og indhegninger.
Der er endnu ikke planlagt forårs/sommer stævne.
Birgit kommer med info senere.
Men der er planlagt stævne d. 31/8 - 1/9 2013.
Tina arbejder på at lægge en ridelejr i uge 28.
Birgit sætter datoen på hjemmeside og nettet hurtigst
muligt.

5. Hjemmeside

Birgit har møde med med Anne Mette med henblik på at
lære mere om hjemmesiden.

6. Evt.

Karsten mener der er en fordel ved at omlægge vores
lønudbetalinger etc., så vi får gjort det rigtigt og muligvis
kan spare nogle penge. Karsten og Birgit arbejder videre
med det.
Birgit kontakter en klubudviklingskonsulent fra DRF.
Kathrina har lavet et opslag til vores ryttere omkring
halvparter, sikkerhed osv.
Kathrina arbejder videre med " regelsæt", som kan
hænges flere steder på rideskolen.

7. Næste møde
Jr.
9.
10.
11.
12.
13.

Næste møde: 14.05.2013, kl. 19.00 -21.30

