Referat til bestyrelsesmødet onsdag den 02.09.20
Deltagere: Sofie, Jesper, Cecilie, Vibeke, Liv og Sara. Ulf deltog under første punkt.
1. Hallerne
(Karsten og Ulf) er inviteret og der skal snakkes lejekontrakter på hallerne.
Udvidelsen af den store hal kostede 500.000 kr. Hallerne betalte 300.000 kr. Otto betalte 200.000
kr.
Vi laver et dokument der beskriver aftalen omkring forlængelsen af ridedelen i den lille hal og
ridehuskort til privatstalden. Der skal tænkes en eventuel stigning i ridehuskortet ind, så udgiften til
privatstalden også stiger.
Der skal ordnes tagrender ved møddingen og den lille ridehal, så vandet ledes ordentligt væk.
Jesper meddeler dette til Sigrid.
Porten i den store ridehal skal smøres med olie oppe ved kuglelejerne. Hvem?
2. Gennemgang af referat fra sidst.
Intet
3. Fyssen.
Der er tvivl omkring hvornår Anja er tilstede som hjælper eller privatperson.
Anjas arbejdstider skal fastsættes, Linette har været sygemeldt 14 dage (dette vidste vi ikke, da det
ikke er meddelt formand eller næstformand). Jesper undersøger med Dansk Erheverv, hvordan vi er
stillet. Dagsseddel til notering af arbejdstider underskrevet af Maria (tillæg til kontrakt), Jesper og
Vibeke tager det på et kommende møde.
4. Rideskolen.
Hold og fordeling af ryttere. Belægningen ser fin ud. Der er få hold med få, disse nedlægges ikke, da
der ikke er plads til dem andre steder.
Arrangementer. Søndagsture, søndagsridning over klubmodul.
Cecilie arrangerer farver ved bogstaverne i den lille ridehal.
Møde med instruktørerne.
5. Økonomi.
Genemgang af tilbuddet på elarbejde i hallen. Evt. ½ opsparing og ½ regnskab - Jesper snakker med
Jørgen og hører hvad han foreslår. Vi andre intaktes efterfølgende pr. mail.
6. Hestelejeaftale.
Oplæg gennemgået. Det sendes rundt i bestyrelsen og alle læser det igennem til næste møde og
medbringer egne noter. Herefter sendes det videre til tredjepart.
7. Generalforsamling.
Dato: onsdag d. 11.11.20 kl. 19 i rytterstuen.
På valg er:
Jesper
Viber
Cecilie
8. Medlemsmøde.
Cecilie laver et beklagelsesskriv, Sofie læser det igennem.

Sofie laver opslag.
Dato d. 20.9.20 kl. 10 i rytterstuen.
Sara fixer kaffe, The og kage
9. Arbejdsdag
Liv, Viber og Stella kommer ikke.
Cecilie sørger for remedier.
10. Søgning af fonde v. Liv.
Ikke aktuelt.
11. Trec.
Punkt til næste møde. Liv ringer selv til Sasha.
12. Ungeudvalg.
Cecilie skal holde et møde med dem i nærmeste fremtid.
13. Evt.

•
•

Opslag til rytterstuen om ophold heri – tilladte antal af personer i alt – Cecilie laver et
opslag.
Ny altmuligmand på prøve. Leif er her de næste 14 dage. Jesper mødes med ham fredag og
hører hvordan det går.

Næste møde onsdag d. 7.10.20 kl. 19 i rytterstuen.

