Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november klokken 19.00 på DAR
Deltagere:
Charlotte, Bitten, Linda, Jon, Tia, Birgitte, Hanne og Lise
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst fra ledelse og administra on v/Jon og Tia
Prisen for opstaldning hæves med 150 kroner pga. s gende hø og halm priser.
3. Siden sidst fra bestyrelse v/Charlo e
Vi er kede af trailere på gårdspladsen.
Vi hens ller l at børnene ikke tager hø fra privatstalden.
Vi hens ller l at der ernes spring i den nye hal e er brug.
Lu ning af heste i ridehal må ske i yder merne.
Tine er ﬂy et og derfor ændrer Lise beredskabsplan, så Tine ikke længere står øverst.
Nytårskur i stedet for julefrokost den 11/1.
Der er undervisning lørdag den 22/12 og 29/12.
Bestyrelsesmøde den 21/1 ﬂy es l den 10/1.
Bestyrelsesmøde den 18/3 klokken 19.
Generalforsamling den 26. marts.
4. Bestyrelsesposter og udvalg fremadre et v/Charlo e
Lise bliver ny sekretær.
Linda bliver ny beriderelevansvarlig.
5. Datoer for årets arrangementer fremadre et v/Charlo e
Datoer er meldt ud og slås op på hjemmesidens kalender.
6. Nyt fra udvalgene
a. Stævneudvalg v/Charlo e
Der er distriktsstævne med para klasser l april.
b. Ak vitets-, cafeteria- og elevskoleudvalg v/Bi en, Linda og Lise
Charlo e køber pandekagepande, så vi har den l kluba en den 3. dec.
Klipning af elevheste. Eleverne bedes om at jagtklippe dem. Hvis parter ønsker det, kan de selv
betale for at få hesten fuldklippet.
Vi laver strigle/røgte arrangement i januar.
c. Salgs, Markedsføring og Sponsorer v/Hanne
Fyns Ride udstyr, Hr. Larsen og Juletrae.net er nye sponsorer.
Charlo e sender liste og logoer på sponsorer l Lise, så det kan komme på ne et.
Hanne har lavet takkebrev l Fionia fonden.
Reklameskilt i by e for ompolstring hos Katrine. Linda ser på det.

d. PR v/Charlo e
Lise og Charlo e tager PR tjansen sammen.
e. Beriderelever
Der er lavet plan for beriderelevernes arbejdsopgaver, det kører som det skal.
Beriderelevernes værelser er i orden, der er taget svampeprøver og alt er som det skal være.
E er en periode, hvor hesteboksene ikke så så pæne ud, passes de nu meget ﬁnt igen.
7. Økonomi v/Birgi e
Vi skal have penge i kassen. Det får vi ved at skabe god stemning på DAR, lbyde ﬁne
arrangementer og få posi v omtale. Det lange seje træk.
8. Eventuelt
DRF cer ﬁcering? Tine var vist på kursus. Bi en tjekker op på det.

