Referat fra bestyrelsesmøde den 27/5 2019 klokken 19.00 på DAR
Deltagere:
Charlo e, Bi en, Linda, Jon, Tia, Birgi e, Hanne, Herdis og Lise,
samt beriderelever Louise og Michelle
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
2. Siden sidst fra ledelse og administra on v/Jon og Tia
Charlo e og Tia snakker med internetudbyder, får ryddet op i det og får set på elektronisk
fakturering og regnskabssystem, C5
Dolly bliver hentet hjem
Der er en pony l salg på Djursland, som elever eller Herdis og Julie kigger på i stedet
Undervisningskrav ophæves. Charlo e indkalder Lise l møde, så det kan komme på
hjemmesiden
Eleverne skal l eksamener nu her, Isabelle bliver her et år mere
Der arbejdes på program for ﬂere lridninger l DAR
3. Siden sidst fra bestyrelse v/Charlo e
Ikke noget nyt
4. Nyt fra udvalgsposter
a. Stævneudvalg v/Charlo e
Para stævne 2.-3. november
Bente booker dommere lige e er sommerferien
To elevstævner i e eråret + jul
b. Ak vitets-, cafeteria- og elevskoleudvalg v/Bi en, Linda og Lise
Succes med sponsorstævne
Sponsorliste sendes l Lise, så den kan komme på hjemmeside + foto af de tre
elever
Vi holder det een gang om året fremadre et
Beate og Vagn + Årslev inviteres + fællesspisning
Vi undersøger om parary ere kan inviteres også
Handicapry ere skal være medlem af klubben for at s lle l start
Louise snakker med Helle om det
Michelle står for overnatning i pinsen
Ridelejr kører derudaf
Linda og Lise indkalder l part møde
Bi en indkalder Lise og Linda l møde, så vi kan få cer ﬁcering på hjemmesiden
Linda fotograferer Lila og Salou og sender dem l Lise, så hun får dem på
hjemmesiden

Sikkerhedskursus på tre mer skal a oldes. Isabelle står for det og udsender dato
snarest
Det kommer l at koste 25 kroner med kaﬀe og kage
c. Marke ng- og Sponsorudvalg v/Hanne
Der er skaﬀet t-shirts l ridelejr
Charlo e skriver på ansøgninger l 3-2 ordning, men er ved at løbe tør for fonde
Vi spørger Odense kommune om hjælp l handicaptoilet
Vi spørger om vi kan få en li l 1. sal mod et skilt
d. PR v/Lise
Avis kører derudaf
Charlo e og Lise får opdateret hjemmeside
e. Beriderelever v/Linda
Alt vel
f.

Økonomi v/Birgi e
Endelig godkendelse af regninger fra tag
Ansøgning om lokale lskud er sendt ind

5. Eventuelt
Næste møde den 12/8 klokken 19.00 hos Charlo e

