Referat for bestyrelsesmøde den 10/1 2019
Deltagere:
Charlo e, Bi en, Linda, Jon, Tia, Birgi e, Hanne og Lise
1. Referat fra sidste møde er godkendt, men priss gninger er ikke eﬀektueret endnu. Tia og
Charlo e forfa er tekst, så det kan sendes ud. Klinik med Jon bliver e er Herning. Albani,
Katrine sadelmager og Ragnar ure og op k nye sponsorer. Charlo e og Jens får de gamle
skilte taget ned.
2. Siden sidst fra ledelse og administra on v/Jon og Tia: Der er ikke økonomi l at genansæ e
Gry. Der kommer nye møbler l cafeteriet i weekenden. Charlo es Jens kommer med
pallelø er i morgen. Charlo e og Tia arbejder på faktureringssystem, så der kan sendes
regninger ud via mobilepay. Bi en undersøger momsreduk on.
3. Siden sidst fra bestyrelse v/Charlo e: Klubstævne og nytårskur. Skøn stemning. Cer ﬁcering
endnu ikke a laret - Bi en spørges om ikke hun vil tage sig af det. Vi afventer hendes svar.
4. De tre forårsarrangementer og Ridehesten v/Charlo e: Bri Carlsen fra Ridehesten
kommer og DRF har os med i nyhedsbrev. Charlo e siger l, når det kommer, så der kan
linkes l Facebook. Nogle får måske lov l at ride på Katrinelund. Paradressur udvalget vil
gerne have os l at lave to stævner i e eråret.
5. Rides er: Vi skriver et nyt opslag med oplysning om hvad der er rides er og hvad der ikke
er og med hens lling l at det bliver overholdt.
6. Nyt fra udvalgsposter
a. Stævneudvalg v/Charlo e: To elevstævner både forår og e erår + para x to i e erår.
b. Ak vitets-, cafeteria- og elevskoleudvalg v/Bi en, Linda og Lise: Vi har fået lov at
købe Musse. Jo og Miriam får part på nye Donna. På prøve i tre mdr. med
forkøbsret. Vi har fået Simba. Lacoste og Dolly har vi lånt. Har begge fået part.
Anton og Lacoste mangler hver en kvart part.
Når der er både elevhold og privat ry ere i hallen rides der i hver sin ende.
Der er søgt penge l brandsikring og lys i den lille hal.
Kontakten med Jyske bank er på plads, men vi skal HUSKE at opdatere i . nye
medlemmer af bestyrelsen.
Isabelle kommer l at stå for elevstævnet i marts. Fastelavn og kür. Sponsorstævne
næste gang.
Spring a en med cafeteria onsdag a ener.
Weekend overnatning med undervisning ved Michelle.
Ridelejr søndag den 30/6-3/7. 1300 kroner pr barn ved Louise. Parter har førsteret.
Lise eﬀektuerer strigle og opsadlingskursus for forældre og børn+pris.
Terapi damer Lise undersøger.

Ry er fysioterapi Charlo e undersøger.
c. Marke ng- og Sponsorudvalg v/Hanne: Hanne spørger rundt i Dalum om
sponsorater.
d. PR v/Lise: Børn på bloggen.
e. Beriderelever v/Linda: Der har været a oldt trivselssamtaler mede hver enkelt elev.
Det gik rig g ﬁnt og eleverne er glade for det. Se endvidere under elevudvalg.
f.

Økonomi v/Birgi e. Regnskab klar l revisor om en uge. Det har været et hårdt år
økonomisk, men vi er ved at få næsen oven vande igen. Vi har fået penge l
renovering af toile er og kontor og ry erstue, tre-en, vi skal skaﬀe 60.000. Li l op
ad trappe l cafeteriet kan vi evt. få gennem kommunen.

7. Eventuelt: Ikke noget l eventuelt andet end vi glæder os over stor lslutning l
morgendagens nytårskur.

Næste møde er den 18. marts 2019

