Referat til VOSK bestyrelsesmøde torsdag 23.04.20
1. Gennemgang af referat fra sidst.
• Indkøb af papirs holdere. Liv snakker med Sigrid.
2. Økonomi.
Da skat og moms kan rykkes til september, går vi først i minus der. Hallerne vil evt. låne os til
husleje rentefrit.
Opfordre medlemmer til at melde sig ind i hallerne, da de kan støtte os. – Jesper laver skriv hertil
til hjemmesiden og Facebook.
Konto i Nordea – alle skal registreres der. Jesper starter det op, når der åbnes i banken igen.
3. Fyssen.
Tager først stilling til opstart efter d. 10. maj.
4. Rideskolen.
Opstart. Fortsætte opstarten frem til 10. maj. Herefter ser vi på under hvilke vilkår vi kan fortsætte
og bløde op. FORÆLDRE SKAL IKKE MØDE OP. DER SKAL MELDES TIL OG FRA TIL SIN INSTRUKTØR.
Sara tager kontakt til instruktørerne ang. Numrene.
Sigrid må gerne arbejde videre på de udendørs striglepladser.
Sara og Sigrid laver et forståelses skriv.
Ved dårligt vejr kan vi blive nødt til at aflyse, det er ikke muligt at bruge ridehallen.
Kan vi køre rideskolen og søge tilskud for fyssen? – Jesper og Liv undersøger.
Sende besked ud om, at vi køre videre – Sara laver skriv.
Næste sæson. Instruktørmøde lørdag d. 2. maj kl. 14 hos Sara.
Aktiviteter i sommerferien. Vi skal tænke kreativt.
Instruktørernes løn. Evt. bonus ved antal, anden konstruktion af hold, dyrere/mindre antal.
Hjælpere – beskrivelse og instruktioner. Sara.
Snak med Sigrid omkring halvpartsordningen – Sigrid inviteres til næste møde.
I beskrivelserne på holdene skal det præciseres, at der varieres i hestebrug.
Liv besvarer mail på rideskolenmailen til forældre der spørger til mor/barnhold.
Sara laver ferieplan til næste sæson.
5. Ungeudvalg.
Pkt. til næste møde.
6. Ridelejr.
Pkt. Til næste møde.
7. Tilbud på lukket skur.
Pkt. på huskeliste.

8. Overnatning og aftaler.

Skriv gennemgået. Jesper laminerer det og hænger det op i rytterstuen.

9. Ridehuskort – reglement. V. Cecilie.
• Der kan oprettes ridehuskort som fornyes af sig selv, Jørgen arbejder videre med det.
10. Evt.

•
•
•

Ang. Ridning på Bakkebøllestien. Kunne det skrives ud til medlemmerne og præciseres, at
der skal rides i sydsiden, så der ikke gødes ude på stien. Cecilie/Stella skriver det ind i skriv
sammen med ridning i skoven – Facebook.
Dem der rider Sigrids ponyer skal have rideskolekort. Sigrid inviteres til næste møde.
Kontrakter til ridefyssen. Jesper og Vibeke kigger på udkast fra dansk erhverv.

