Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

15. august 2019
Jette, Britt, Mette, Majbrit, Irene, Tina, Christina

Stævner/arrangementer
Tika Hestival, vi deltager som vi plejer med både madbod og parkeringsvagter.
Støtteudvalget arrangerer madboden og Karsten arrangerer parkeringsvagterne. Der bliver
behov for 8-10 parkeringsvagter.
Elevponyer/heste
Winka er blevet solgt. Speedy er sendt til de evige græsmarker. Aprillo og Sonny er
kommet til som nye elevheste. Vi har fuldt hus på elevheste. Red er ved at være faldet til.
Parter
Red har ingen parter og er klar til at få. Elly har en part og kan få en mere. Sonny har ingen
parter og er klar til at få. Aprillo har ingen parter og er klar til at få.
Alle holdryttere skal fremover rydde for klatter i den boks, hvor deres elevhest står, hver
gang de har undervisning. Mange gør det allerede. Listen med opgaver for holdryttere der
ridder på elevheste opdateres og hænges på opslagstavlen og annonceres på FB.
Undervisning
Undervisning er startet op. Der er ganske få ledige pladser på holdene efter ferien.
Når der er holdundervisning, må der kun rides i hallen af dem der går på holdet. Ved
privatundervisning tager rytterne i hallen behørigt hensyn til hinanden.
DRF har spurgt om vi er interesserede i at oprette et mødrehold. Vi har umiddelbart sagt vi
er interesserede.
Stald og opstaldere
Intet nyt.
Faciliteter
Harvning af baner drøftedes. Det overvejes om det på sigt kan betale sig at investere i en
ny harve. Kirstens opgaver opdateres, listes op og hænges på opslagstavlen, så alle kan se
hvilke opgaver der er Kirstens ansvar.
Nye folde indrettes lørdag d. 17. august. De skal bruges indtil april. Der er brug for frivillige
til at hjælpe.
Økonomi
Halvårsregnskab gennemgået. Økonomien er fint i balance pt. De nuværende priser blev
gennemgået. Der er ikke overensstemmelse mellem tid og pris på ind- og udlukning. Det
besluttes derfor, at hæve prisen. Prisen hæves til 200 kr. pr. indlukning og 200 kr. pr.
udlukning pr. 1. oktober 2019.. Prisen er pt. på 125 kr. pr. ind- eller udlukning.
Der indkøbes nye sadler til Donna og Rocky. Gamle sadler vi ikke skal bruge sættes til salg.
Næste møde
Torsdag d. 26. september kl. 19.30.

Evt.
Bramming byråd har indvielse af skøjtesø d. 13. september. Vi undersøger om vi kan
deltage med to ponyer til at trække. Britt er tovholder.

