6.12.2018
Julestævne 29.12.18
Fuldt booket, der laves æbleskiver og sælges slik og det står Jette for.
Heidi er i sekretariaet, dommer er fundet, Tina styrer eleverne og hjælper i stalden
Opstaldere:
Der er kommet nye heste og ryttere til, der er to tomme bokse. Forskellige aftaler bliver
gennemgået.
Parter:
Stadig de samme parter, eventuelt ny part til Rocky (Astrid), en evt ny part på Lilly (Freja).
Partskontrakter – alt er steget, foder, hø osv, så måske skal vi have priser op at vende på parter.
Skal vi blive ved med at tilbyde helparter på elevheste, kunne måske være bedre for heste og
ryttere, hvis de var i halvparter i stedet, flere ryttere ville på den måde få muligheden.
Der laves forslag til priser på parter, som kan sendes videre til parterne.

Undervisning:
Alle hold er fyldte og der er venteliste til alle hold. Der er max 6-7 på alle hold.
Kan vi oprette flere hold, kan vi finde undervisere og er der plads i hallen?
Elevhesteplan er gennemgået, vi har en ny elevhest på prøve.
Fritids kulturelle pulje:
Der er givet to sadler til elevheste, 10.000 kr fra denne pulje.
Ny elevhest:
Der er prøvet en hest af og den har vi fået med hjem på prøve. Laika. Den er på prøve indtil 4.
jannuar 2019. Vi prøver at høre Kaya om hun kan ride den og skole den lidt, og så vurderer vi ud fra
det, om den kan bruges.
Suppleants opgaver i bestyrelsen:
Man står til rådighed, hvis et andet medlem af bestyrelsen stopper. Man har som sådan ikke nogen
opgaver, men må gerne komme med til møderne. Er der nogle områder man gerne vil have
indflydelse på må man gerne byde ind. Men som sådan er der ikke nogen opgaver man sidder med.

Stævneudvalg:
Laura og Lærke er kommet med i stævneudvalget.
Der er kommet fem nye datoer for stævner, der er i gang med at blive søgt D-stævner.
Der skal være tillid til at stævneudvalget gør det rigtige og at de står for stævnerne på selve dagen.
Belysning i hallen:
LM skal ud og tjekke lamper, de har været ude en gang, men der er stadig problemer med at nogen
ikke virker.
Skal der investeres i noget nyt belysning?
Næste møde : torsdag den 17.01.19

