Referat til bestyrelsesmødet torsdag d. 6.2.2020
Tilstede: Jesper, Sara, Liv, Cecilie & Stella.
1. Gennemgang af referat sidst.
• Sende leverandørliste til Sofie – Jesper.
• Eilar og Jesper udskifter lysstofrør langs hallen.
• Vognen i hjørnet af ridehuset kan Jesper evt. køre frem og tilbage. Ellers skal den ud. Jesper
snakker med Sigrid.
• Rette skilt i hallerne ang. Mobilepay.
2. Økonomi.
Regnskabet for fyssen for sidste kvartal af 2019 ser ikke så godt ud. Hestelejen er steget meget. Nye
bevillingsregler, vi har mistet de bedst bevilgede. Liv snakker med Jørgen om hvad der ligger gemt
bag tallene. Der er kommet “nyansættelser” vi ikke er bekendt med.
Jesper melder ud, at vi som bestyrelse skal medinddrages i ansættelser, men de kan selv stå for
udvælgelsen. Aftaler for ansættelse af trækkere i fyssen: Ansættelseskravet for ansættelse af
trækkere i ridefyssen er 16 år eller afsluttet 9. Kl.
De ryttere der har mistet bevillingen ønsker at fortsætte, vi skal gennemtænke en løsning – Liv
snakker med Jørgen om det.
3. Rideskole.
• Info fra instruktørmødet.
• Børneattest – faste undervisere skal aflevere børneattest. Sissi samt Cecilie - Sara skriver til
Jørgen. Vibeke hiver fat i de andre privatundervisere og får deres oplysninger.
• Ridelejr, Uge 29. Event på hjemmesiden. Cecilie vil gerne og hun hører Sofie ad. Cecilie laver
beskrivelse og budget til næste møde.
• Halplanen skal rettes til – Sara skriver ændringerne og sender dem til Stella.
4. Ridefyssen.
• Økonomi – se punkt 2.
• Generelt – se punkt 2.
5. Stævne.
Det gik godt.
Fint overskud fra stævnet i januar ca. 8.000kr.
Kiosk overskud på 1.300kr.
Næste stævne d. 13.-14. Juni 2020.
Stella tjekker hjemmesiden med sponsorer.
6. Ridehuskort.
Vores systemer er uigennemskuelige.
Præcis formulering står på hjemmesiden omkring opstaldede.
Liv hænger liste med navne på opstaldede og ridehuskort op.
Sara annullerer aftale omkring endagshalvpartsridehuskort pr. 1. Juli - snakker med Sissi og Sigrid.
Ridehuskort gælder for rytter der kan rides op til to heste.
Opslag om, at man kan risikere at blive spurgt til ridehuskort. Sara laver opslag.

7. Evt.
• Oprydning nr. 2 toilet. Eilar skal hænge hylderne op. Jesper sætter ham til det. Cecilie tømmer
rummet for telt og tønder.
• Lukket skur i traktorskuret. Jesper indhenter tilbud.
• Medlemsaften. Cecilie arrangerer medlemsaften med foderdame.
• Fastelavnsarrangement. 50kr. Evt. Kakao fra Rema.
• Skovkort – Sara, Viber og Sigrid mødes med Anne Sofie fra Petersgaard d 26.2. Kl 19.
• Ungeudvalg – Cecilie samler piger og kommer med oplæg til næste møde.
• Pkt. til næste møde, arbejdsdag,

