Referat fra Bestyrelsesmøde DAR den 8. april 2019 klokken 19.00
Inviteret: Charlotte, Jon, Tia, Birgitte, Hanne og Bitten, Linda, Lise og Herdis og berider
eleverne, Isabelle, Michelle og Louise
Afbud fra Michelle og Louise, Isabelle deltog i sidste del af mødet, afbud fra Bitten
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt med flg. Kommentarer:
Kürens point var givet for kunstnerisk udtryk
2. Siden sidst fra ledelse og administration v/Jon og Tia.
To elever er syge. Traktor repareret. Stor søgning til elevskolen. Hestene går meget, så vi
laver ikke dobbelthold lige nu. Ko foldene bliver for dyre. Vi prøver at få opvarmningsbanen
god til weekenden, men den er svær at vande. Jon spørger Hans Jørgen om hvad han har
fyldt på sin bane og pris.
3. Siden sidst fra bestyrelse v/Charlotte. Ny bestyrelse, herunder hvem der har hvilken
poster. Alle har de samme poster som sidste år. Herdis ny i bestyrelsen. Hun præsenterer
sig selv og fortæller om hendes tanker om om hendes bestyrelsesarbejde: Stald og
vedligeholdelse. Det kunne være fint med obligatorisk rengøring et par gange om året.
4. Forventningsafstemning for 2019. Hvad vil vi gerne nå, hvad har vi økonomi til, og hvor
skal vi lægge vores fokus. Fokus er fortsat på at få flere opstaldere. Grunden til vi forsøger
at være synlig er for at potentielle opstaldere vil huske på DAR
5. Nyt fra udvalgsposter
a. Stævneudvalg v/Charlotte.
Det er svært at finde hjælpere til weekendens stævne, men det går.
b. Aktivitets-, cafeteria- samt elevskoleudvalg v/Bitten, Linda og Lise.
Næste elevstævne bliver afholdt den 25. og 26.maj. Grill lørdag aften? Ja, tak.
Vandrepokal til elevskolen? Vi vil hellere hylde bredden.
Ridelejr 20 tilmeldinger. Kun for elevskolen. Vi fastholder det.
Loppemarked til efteråret. God ide.
Der tages gødningsprøver efter påske.
c. Marketing- og Sponsorudvalg v/Hanne.
Der bliver spurgt til sponsor T-shirts til ridelejr.
Lise ønsker liste over nye sponsorer.
d. PR v/Lise.
Hjemmeside opdateres
Avisen inviteres
e. Beriderelever v/Linda.
Vi passer godt på Isabelle.

6. Økonomi v/Birgitte.
Der arbejdes stadig i nyt faktureringssystem.
7. Certificering /Bitten
Linda og Lise arbejder videre med det.
8. Rygepolitik
Der må ikke ryges i stald, ridehuse og på værelserne.
9. Eventuelt. Caroline vil gerne afholde quiz aftener, hvor temaet er heste. Det er en fin ide.
Vi afprøver på ridelejr. Børn og voksne adskilt til efteråret. OK benzin, Energi Fyn. Lise klarer
det.
Katrinelund og Blue Hors til efteråret
Klubaften om hestehold til efteråret.
Årslev Rideklub vil gerne lege med os. Vi vil også gerne.
Dato for næste møde: 27. Maj klokken 19.

