Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

16. maj 2019
Jette, Tina, Majbrit, Irene, Britt og Christina(ref.)
Afbud fra Mette

Stævner
Kr. Himmelfartsstævne d. 30. maj og 1/2. juni: Der mangler fortsat sponsorgaver.
Arrangementer Hjælpere til Kr. Himmelfartsstævnet skal skrive sig på listen der hænger på opslagstavlen.
Sponsorstævne, d. 22/23. juni drøftes på næste møde.
Stafet for livet, vi deltager ikke i år.
Ridelejre drøftes på næste møde.
Arbejdsdag d. 15. juni drøftes på næste møde.
Elevponyer

Winka har fået konstateret spat. Hun er derfor sendt på sommerferie i håb om at en
længere pause kan bringe hende i form til igen at være rideskolehest . Ny pony (Fun) er
lånt på prøve i 2 mdr. indtil sommerferien. Ny hest (Athene) er på prøve i en uge. Ideelt
set mangler der stadig en elevpony mere, alle holder øje.

Parter

Der er part på elevponyer/-heste. Der kommer nye kontrakter til alle parter med virkning
fra 1. august 2019. Der arrangeres et møde for alle parter, hvor alle kan udfylde de nye
kontrakter.

Undervisning

Ryttermærke kommer forventelig til vinterperioden.
Tina Petersen vil gerne stoppe med holdundervisning til sommer.
Janni Thuesen Mikkelsen stopper med undervisning medio maj, Tina J. overtager.
Der skal udarbejdes ny undervisningsplan med opstart efter sommerferien.

Stald og
opstaldere

Det fungerer fint.

Faciliteter

En løsning af udbedring af hullerne i gårdspladsen er under afklaring.
Høvægten fungerer nu.
Vandingsanlægget fungerer ikke optimalt, løsninger drøftet og der arbejdes på at få
foretaget et vedligehold på det nuværende anlæg.

Økonomi

Det blev besluttet at bestyrelsen ikke skal have vederlag for bestyrelsesarbejdet.
Der indkøbes to nye sadler.

Næste møde

Torsdag d. 6. juni 2019 kl. 19.30
Brit kan ikke deltage.

Evt.

Ren Natur, vi har fået en rute i Grimstrup til arrangementet Ren Natur og det giver lidt
indtjening. Ruten gennemføres torsdag d. 13/6 kl. 16.00. Jette er tovholder.
Afholdelse af fødselsdag i rytterstuen med trækketure i hallen er en mulighed for dem
der har part eller egen pony/hest opstaldet/tilknyttet BRK. Egen partstime skal bruges og
trækketurene skal ske under behørig hensyntagen til andre og sikkerhedsmæssigt
forsvarligt.

