Bestyrelsesmøde BRK d. 16.10.13
Tilstede: Karsten,Tina, Katrina, Camilla,Toni, Jette. (Fra stævneudvalg; Heidi og Jesper.)
.
1. Godkendelse og underskrift af referat.

Gjort.

2. Økonomi ved Tina.

Det se fint ud, - vi har brugt 26.500 kr. på hest
og to ponyer.

3. Info ved Karsten:
a. Renovation af udendørs baner.

Kasten har sendt ansøgning til Esbjerg
Kommune, svar ventes I december.

3. b..Høhække

Høhække er bestilt. Der fodes med wrap fra ca.
1.november. Karsten informerer opstaldere.

3. c. Arne

Kathrine køber gave.

3. d. Lycett

Der er ikke kommet endelig svar vedrørende
Lycett, advokaten ønsker afhentningen udsat
nogle dage.

3. e. ”gammel konto”

Stadig ikke svar, vi afventer.

3. f. Ormecheck

Alle checket, det ser fint ud, de sidst ankomne
er blevet behandlet.

3. g. Brug af køkken, herunder nøgler.

Marianne opdaterer en nøgleliste, køkkenet kan
ikke benyttes af forskellige hold/grupper.

3. h. Superbrugsen fond.

Toni finder ud af det.

4. Støtteudvalget v/ Katrina.

Der afholdes Halloween Fest d. 1.november.
Det blev foreslået at rytterstuen lejes ud til
medlemmers private arrangementer. Er det
noget vi er interesseret i og hvad skal det koste
?

5. Ponygames, herunder trækkere v/ Camilla

Camilla, Tina og Jette kigger på en løsning, skal
de trække for at få lov at ride ponygames.
Camilla har lavet indbydelse/tilmelding til
ponygames. Vi tilbyder økonomisk støtte til
transport af ponyer, hvis man vælger at tage
med.
Camilla melder til støtteudvalget, hvor mange
der skal spise.

Ponygames her d. 30.november kl.10.00
6. Ponyer, parts og undervisning v/ Tina

Tina gav info.

7. Stævne

D. 8.-9.november. Det forsøges at opdele LD`en
i placerede og ikke tidligere placerede.
Hvis det er muligt, lægges en volti opvisning i
middagspausen. Der er behov for at købe 5 sæt
Sikkerhedsholdere. Stævneudvalget tager sig af
det.
Undervisere forsøger at nå ud til børn og
forældre, så flest mulige deltager.
Stævneudvalget forsøger i første omgang at
etablere et hjælper hold blandt forældrene.
Støtteudvalget laver plan for bespisning etc.
Der er søgt om 3 stævner til næste år, vi hører
nærmere.( Marts, maj og september.)

8. Distriktsmøde

Vi afholder det gerne her i december.

9. Halloween

Kan vi få en stor plakat på opslagstavlen,
Katrina spørger Rikke.

Næste møde:

Tirsdag d. 05.11.13 kl. 19.30

