Referat Bestyrelsemøde 15.08.18
Tika Hestival:
Vi har aftale med Tina Præstin at BRK for lidt mere i ”løn” for parkeringsvagttjansen
ved Hestival – Karsten har styr på bemanding
Vi får sponsorgaver til en Tika Cup, som holdes over f.eks 4 stk. E-Stævner
Dresssurkursus:
8. + 9. september, kan støtteklubben lave frokost? Katrina undersøger, ellers låner
andre køkkenet og laver maden.
Rytteropstillingskursus:
Gørding Rideklub (inden de lukkede) havde lavet en aftale med rytteropstilling.dk og
de vil gerne holde det hos Bramming Rideklub.
Den 21.09.18 aften til teori + 22. + 23 til noget praktisk ridning/opstilling (400 kr for
teori + 500 kr praksis)
Min. 15 eller 16 år
Halloween stævne:
3. og 4. november, E stævne i dressur og spring, stævneudvalget vender tilbage
Vi afventer svar fra støtteklubben om de laver mad og underholdning
Foderpriser:
Alt er steget, vi har sikret os hø/wrap hos vores leverandør.
Både foder og hø stiger, så vi foreslår en stigning på 150 kr for heste og 100 kr for
pony pr. måned
2 kr pr kg ekstra hø + en hel balle hø på fold stiger til 500 kr
Fradrag for foder 200 kr, hvis man selv har foder med. Gældende fra 1.oktober, så er
det med lb.md + en måneds varsel.
Parter:
Donna har fået part, Regitze
Kontrakter starter op pr 1.09.18 – der afholdes et infomøde for alle partryttere.
Info om dato kommer senere
Flicka:
Sparket på fold, syet, renset, osv, men det heler ikke. Hun har stået i 14 dage.
Hun er generelt for lille til at bruge i klubben, så vi skal nok have hende solgt videre.
Katrine har evt en anden shetlandspony vi kan låne mens Flicka er syg!

Undervisning:
De fleste hold er fyldte, der er lidt plads fredag, ellers er alt booket.
Vi opretter måske et ekstra hold tirsdag fra 18-19, hvor dem der vil betale lidt ekstra
evt kan ride kun 4 på hvert hold… Det er foreslået til de ryttere det drejer sig om! Vi
afventer svar fra dem.
Kvadrille ridning bliver mandag i lige uger.
Store port i enden af stalden + trillebører:
Vi skal muligvis have en professionel ud for at lave den, det regner ind, så der skal
gøres noget ret hurtigt.
Ellers skal Peder eller Mikkel (Maibritt) måske lave den ?
En elevfar har lovet at lave trillebørehjul
Eventuelt:
31.08.18 – der kommer fem drenge og får prøvetime fra Bakkevejen
Fritidsordning, skal der søges midler til forbedringer af lokaler
Tilskud fra OK, op til 12 øre pr liter benzin hvis man er et vist antal der har sådan et
kort. Majbritt og Jette undersøger.
Stafet for Livet i Gørding i weekenden uge 33, Karsten tager Rocky med og nogle af de
store piger til at hjælpe.
Haltider har været oppe at vende, enkelte privatrytter er utilfredse med for lidt
tid/sene tider i hallen, er diskuteret men der gøres ikke mere ved det!
Næste bestyrelsesmøde : 4.10.18

