Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 8. September 2014
Deltagere: Karsten, Ulf, Lone, Marie, Lykke og Sara
1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Dialogen med kommunen er gået død. Lone forsøger stadig.
Fremover pkt. på dagsordenen - nyt fra stævneudvalget.
Åben rideklub - det var en stor succes.
Vi mangler stadig et tilbud fra Filtenborg.
Den nye ridefys starter til d. 1. Januar 2015.
Spørgeskema pkt. til næste møde.
Loppemarked til rideskolestævnet annonceres 1 mdr. før på hjemmesiden.
2. Evt. post.
Ryttermærkekursus. Lykke og Mie vil gerne deltage. Lykke undersøger hvilket af klubbens materiale hun
har. Ryttermærkerne skal udbydes 3 gange indenfor sæsonen 2014-2015.

3. Lille hal. Ulf og Karsten deltager.
Snak omkring behov. Det slider hårdt på bunden, at der køres og transporteres halm dagligt indover.
Sikkerhedsmæssigt er det mere forsvarligt med bigballerne skærmet af af en stationær skillevæg.
Vi snakker med Sigrid om hvor bred porten skal være for at der kan køres halm ind og ud. Måske er 3,5
meter nok og så bibeholder vi ridning i enden mod vejen, hvilket vil gøre projektet en del billigere. Lone
snakker med Sigrid.
Vi ønsker en stationær skillevæg.
Hvis disse ting kan lade sig gøre løber tilbuddet ca. op i 100.000 kr. Hallerne vil gerne betale halvdelen.
Ulf kigger på mulige portefirmaer og indhenter tilbud herfra til port og hullet til den.
4. Status på hold herunder barselsvikar og opfølgning på bestyrelsens tilstedeværelse.
Liv overtager Lykkes tirsdagshold som barselsvikar.
Kristina er sprunget fra som vikar til Lykkes hold. Vi mangler derfor en til at undervise 1 hold mandag (evt.
Michelle) og 1 hold fredag.
Holdene er rimelig besat.
Hvor relevant er vores tilstedeværelse? Måske mest ved begynderholdene og nye medlemmer.
5. Servicemedarbejder.
Vi opdaterede arbejdsbeskrivelsen.
6. Sensommertur d. 14. September 2014.
Ingen tilmeldte indtil videre. Marie sender en mail rundt til medlemmerne. Der mangler en "fører"- Marie
hører Mie ad.
7. Rengøring.
Sofie overtager rengøringen fra 1. Oktober 2014.

8. Kaffeautomat.
Idéen skrottes.
9. Evt.
- Traktor. Der er enighed (hallerne-bestyrelse) om at der skal indkøbes en ny traktor. Det er svært at finde
noget kvalitet til nogle rimelige penge. Karsten- hallerne arbejder videre med det.
- Generalforsamling torsdag d. 13. November 2014 kl. 19:00 i rytterstuen. Marie udsender indkaldelse pr.
email til alle medlemmer samt lægger den på hjemmesiden.
- Postkassenøglen mangler - lone hører bo ad om han kan skifte den. Fremover skal kasseren have nøglen
samt administratoren har en ekstra.
- Medlemsmøde inden efterårsferien?
Næste møde d. 6. Oktober 2014 kl 19:30 i rytterstuen. Afbud fra Marie.

