Referat bestyrelsesmøde den 11. december

24-12-2017

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 11. December 2017
Deltagere: Tia, Jon, Rikke, Joan, Birgitte, Tine, Michelle og Christina.
Ros til stævneudvalget for et godt overstået stævne. OG stor tak til alle der har hjulpet, uden jer
kunne det ikke lade sig gøre. Ros til ny hjælpermadsordning.
Stort tak til holdet bag en forrygende vellykket julefrokost

Drift:
Rebecca har valgt at udskyde sit kommende skoleophold.
Der har været/er pres på Andrea og Rebecca grundet Michelles uheld. Så forskellige muligheder
undersøges
Arbejdstilsynet har været på besøg i forbindelse med Gry´s skade. Der må ikke trækkes to heste ad
gangen

Stævneudvalg:
Desværre var der ikke mange der deltog i stævneudvalgsmødet før springstævnet – dette skal vi
forsøge at gøre bedre.
Fremover skal udmelding om stævneudvalgsmøder være i god tid og der skal tages referat.
Vi vil gerne engagere de nye (og ældre) pony forældre. Hvordan kan vi gøre det?
Birgitte indkalder til evalueringsmøde i januar.
Antallet af medlemmer af stævneudvalget revideres!
Fint overskud til springstævnet. ca 12.000,- + lidt, som endnu ikke er opgjort. Dette er en stor hjælp
til vores nye ridehustag mm.
Stævner 2018
Der har ansøgt om stævner for 2018 – samme model som tidligere 2 x spring og 2 x dressur
Vi ønsker fortsat at afholde 2-3 elevstævner – som noget nyt, bliver det med klubmesterskab

Elevskolen:

Rummet ved elevskolen kan benyttes når der er undervisning. Underviseren har en nøgle – Der
opfordres til at holde orden og der låse efter brug.
Regler for ridehjelme
VG1 godkendelsen gælder. Dog er der ikke endelig afklaring mht nye hjelm regler.
Vi forsøger, at skaffe en fordelagtig aftale ved en forhandler for medlemmer af klubben
Sponsorudvalg:
Forslag til logo er sendt til Dansk Skiltecente.
Vi er ved at være i land med priser på skiltning.
Økonomi:
Bankskifte er ved at være på plads.
Diabetes lodsedler er afregnet. Det fik vi småpenge ud af L

Eventuelt:
Inkl en julehilsen til klubbens medlemmer.
Vi gør opmærksom på at det er obligatorisk for alle ryttere på DAR at bære ridehjelm!!

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 30. oktober 2017
Deltagere: Birgitte, Rikke, Joan, Jon, Tia, Tine, Michelle og Christina
Frameldinger: Bitten og Vibeke.

1.: Referat fra sidste møde godkendt.
2.: Ledelse og adm. Ved Jon og Tia
Der er fuldt booket i stalden og på elev holdene.
Christina er i arbejdsprøvning i en 3-mdr periode.
Gry er tilbage igen.
3.: Udvalgene:
Stævneudvalg v. Birgitte:

De fleste opgaver til dressurstævnet er på plads.
Stine har ansvar for port. Charlotte G for skrivere.
Der er enighed om, at der skal indsluses nye kræfter i sekretariatsfunktionen.
Aktivitetsudvalg:
Der laves plan over aktiviteter i det nye år.
Birgitte sørger for info om dato for ansøgningen mhp stævner i 2018.
Vi er enige om, at der skal afholdes D-stævner på DAR.
Staldmøde afholdes 3.11.17 og ansvarlige er de tre beriderelever.
Elevskolen v. Joan:

Barack skal opdrages J
Bastian og Skater checkes af Højgaard. Michelle får ansvar for overblik over hvilke heste som skal undersøges af Højgaard
Den forsvundne nye mappe er fundet!
Sponsorudvalget:
Vi har fået mål fra Dansk Skiltecenter og håber på eksakte priser snarest.
Økonomi v. Vibeke:
Følgende er Vibekes melding på gruppen:
Der skal søges lokaletilskud fra kommunen i begyndelsen af november.
Sydbank ansøgt om penge til computere

5. Eventuelt:
Prisliste opdateres så der ingen tvivlsspørgsmål er.
Alle hjelme i elevskolen som ikke opfylder de nye krav skal kasseres.
Nyt logo foreslåes og diskuteres. Der vil blive sendt oplæg til Dansk Skiltecenter.
Vi klør på med indsamling til ridehustag – høj prioritet.
Vi har stadig lidt tid at løbe på mht lodsedler til Diabetesforeningen.

Bestyrelsesmøde den 25. september 2017

03-10-2017

Deltagere:
Vibeke, Bitten, Joan, Tia, Jon, Tine, Rikke, (Rebecca)
Drift:
Vi har fået ny traktor
Fejemaskinen kan nu kobles på Johnny
Der er købt nyt musikanlæg og der er igen blevet musik i ridehuset og stalden – Vi har planer om at
købe højtalere som kan bruges til stævner mm. så vi kan spare udgifter til leje.
Iflg. de nye regler er der nu krav om at lærestedet skal have en mentor for beridereleverne. Tine har
været på uddannelseskursus hos DRF og hun er nu DARs mentor for beriderelever.
Stævneudvalg:
Der er styr på det kommende elevstævne – opgaverne er umiddelbart dækket ind.
Til dressurstævnet (nov) og springstævnet (dec) arbejder vi på at finde en sponsor til computere, så vi
kan opfylde kravene til DRF-live.
Vi har fået lavet overblik over hvilke opgaver der skal udføres i forbindelse med de forskellige type
stævner. Vi skal have flere lært op til de forskellige opgaver, så det ikke er de samme der skal trække
læsset hver gang.
Aktivitetsudvalg:
Det fungerede super med sidste arbejdsdag – fredag eftermiddag med efterfølgende hygge. Vi fik
lavet rigtig meget og vi hyggede os bagefter, dog blev det for sent inden vi kom til at spise. Vi vil
fremover prøve at holde arbejdseftermiddag 1 gang i kvartalet
Julefrokost bliver den 25. november i år – men som sædvanen tro, så er det Tine og Joan der står for
arrangementet.
Der kommer snart dato for et staldmøde
Elevskole udvalg:
Elevhestene er, som de fleste jo nok har bemærket, kommet ind.
Der kommer snarest information op omkring klipning, dækkener mm
Vi vil gerne tilbyde opsadlings- og striglekursus herunder omgang med hest/sikkerhed. Der arbejdes
på at lave en niveauopdeling så der ikke bliver for meget indhold på én gang. Pris 50,- pr. kursus.
Marketingudvalg:
Vi arbejder på igen at blive bedre til at informere via Facebook-DAR-gruppen – men tjek fortsat
opslag i staldene.
Vi vil gerne opfordre alle til at dele hyggelige stunder på DAR-gruppen også J

Sponsorudvalget:
Vi afventer nyt forslag til nyt logo
Vi arbejder på at skaffe penge til nyt tag til ridehuset. Vi søger 2-1midler ved kommunen 400.000+ og
egenbetaling 200.000+ forsøger vi at skaffe via fondsmidler.
Hvem kan sælge flest lodsedler? J Få dem udleverer hos en af beridereleverne

Datoer for de næste bestyrelsesmøder:
30.10.17 – 20.11.17
Husk vi modtager gerne punkter til dagsorden - dog senest 5 dage før mødet – skriv evt.
til bestyrelsenDAR@gmail.com.

Bestyrelsesmøde den 21. august 2017

30-08-2017

Deltagere:
Vibeke, Birgitte, Bitten, Joan, Tia, Jon, Tine, Rikke, Andrea, Rebecca, Michelle, Christina.

Stævneudvalg:
Der laves oplæg til hvordan stævner kan planlægges fremover. Der skal laves en opgave specifikation
til hver type stævne.
Evaluering nødvendig umiddelbart efter hvert enkelt stævne.
Det skal fremgå hvor mange stævner (C og D ) der skal afholdes på DAR pr år.
Aktivitetsudvalg:
Da alle holdene er fyldt op, har vi valgt at udskyde det planlagte Åbent hus arrangementet den 3.9.17
til senere på året, evt i forbindelse med et julearrangement.
Arbejdsdag 1.9.17 kl. 16.30 bibeholdes. Beridereleverne laver arbejdsplan.
Sommerens ridelejr blev afsluttet med et godt resultat. Der skal tidligt planlægges ridelejr for næste
år. Aktivitetsudvalg kigger på nye tiltag i forbindelse med ridelejr.

Elevskole udvalg:
Det er blevet lavet en introbrochure til elevskolen til uddeling af undervisere og kontoret. Bliver snart
hængt op i staldene, så forbipasserende kan læse lidt om elevskolen, tilmelding mm.
Der er to nye elevheste i stalden, Kato og Barack, de lader til at falde godt til allerede og vil snart

komme til at gå med i nogle timer
Ledelse- og administration:
De to nye elevheste er finansieret af stævnekassen
Der mangler belysning i det nye ridehus. Jon indhenter tilbud på installation. Vi skal have søgt til
taget i det store ridehus
Der bliver talt om bredt udvalg af fonde til ansøgninger. Mange små. Både til dem og til de store
fondsansøgninger skal der forelægge budget for de hertil søgte formål.
Det har været en god start med de 3 nye beriderelever. Tia oplyser, at der snart er fyldt op i
opstaldningspladser.

Sponsorudvalget:
Vi mangler at kontakte Dansk Skiltecenter vedr. priser på skilte ifm. sponsorer
Økonomi:
Halvårs regnskab ser fint ud.
Lokaletilskud skal ansøges inden 31.11.17 hos Kommunen.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
25.9.17 - 30.10.17 – 20.11.17
Husk vi modtager gerne punkter til dagsorden - dog senest 5 dage før mødet – skriv evt.
til bestyrelsenDAR@gmail.com.

Referat bestyrelsesmødet 2017 26. juni

12-02-2018

1.Bestyrelsen v/Rikke
o

Telefon - det undersøges om vi kan få MobilePay til cafeteriet og stævnebetaling mm.

o

Mail til bestyrelsen bestyrelsenDAR@gmail.com

o

Vi skal have en postkasse til ros/ris

o

DRF opdatering af kontaktinfo opdateres

o

Alle referater fra bestyrelsesmøder kan findes på hjemmesiden under bestyrelse
http://www.dalumgaardrideklub.dk/Referater

2.Udvalgene v/formændene
Stævneudvalg v/ Birgitte (Joan)


Noter på hjemmeside Birgitte er formand



Møde med Stævneudvalget - Birgitte arrangerer og bestyrelsen deltager.



Springstævnet - erfaringer og kommende stævner diskuteres på kommende møde.
Pænt overskud fra springstævnet
Hvad gør vi mht. bemanding, nyt tidstagningsudstyr, Live mv.

Aktivitetsudvalg v/ Bitten (Joan)


Aktivitetsoversigt - ajourført på hjemmesiden
Her gør vi også opmærksom på, hvornår berider eleverne er på skole, så man ved der vil
være ændringer i undervisningen (også opslag på FB).



Åbent hus september - Inden arrangement (nye skilte - Tine og Rikke), brochure (Joan og
Rikke).

Junior/elevskoleudvalg v/ Bitten (Joan)


Der er styr på kommende ridelejr, vil gerne have involvering af forældre.



Vi vil gerne have forældre fra elevskolen i udvalgene.

Salg- og Markedsføring - hjemmeside og sociale medier v/Joan (Rikke)
Hjemmeside opdateres løbende - her kan alle oplysninger findes. Savnes der oplysninger venligst
kontakt Joan
Sponsorudvalg v/Rikke (Christina)
Der arbejdes på sponsorprogram og Fondsansøgninger
3.Ledelse og administration v/Jon og Tia
o

Der er ansat ny handicap-underviser, som er uddannet ridelære

o

1 pony og 2 heste er interessante - Jon forsøger at få dem inden ridelejr

o

Michelle starter som ny beriderelev omkring 1. august.

o

Mathias har valgt at starte uddannelse, og stopper til august, så vi skal hurtigst muligt have
fundet en anden. Jon har flere muligheder.

4.Eventuelt
Vedligeholdelse af ridestier - det er Odense Kommunes opgave.
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET D. 22. MAJ 2017
1. Godkendelse af referat.
Referat godkendt. Referat lægges fremover i forkortet revideret version på hjemmesiden.
1. Bestyrelsen v. Rikke.

1. Udvalgene.
Der arbejdes på at lave målsætninger, formål, visioner og strategiplaner af de enkelte udvalg.
Junior- og elevskole udvalg:
Joan og Bitten præsenterede oplæg for elevskole – overvejes til næste gang.

Vi skal have oversigt over ønsker og behov. Rikke opretter et særskilt dokument til ”Projekter”, dels til større ønsker hvor
fondsmidler/sponsorater og dels mindre ønsker.

Bestyrelsen er ansvarlig for projektplanen og prioriterer. Ønsker fremkommet af medlemmer i klubben skal vi tage os af,
medhold i disse skal begrundes.

Stort ønske om en folder, som beskriver de grundlæggende ting når man starter ridning, som kan uddeles til nye medlem
Stævneudvalg v. Birgitte, Joan og Vibeke
Næste stævne 7-8 oktober 2017 – elevstævne.
Arbejdsdagen er vel overstået.

Forslag fællesspisning søndage efter stævneslut.
Der er forslag om sommerfest for alle hjælpere til stævnerne.
Der bliver slået græs på springbanen i kommende uge (er gjort).
Der skal laves oplæg til ”To do” liste til arbejdsdagen (er gjort)
Der skal laves oplæg til hvad der skal laves fredag d 2.6.17 før stævnet. Vi Mødes kl 17.00.

Med hensyn til sponsorer og pleje af dem, skal der være en kontaktperson til den enkelte sponsor, så vi ikke render dem
udarbejdet en oversigt, som ajourføres i fm. springstævnet og som kan genbruges fremover.
Salg- og marketingsudvalg v. Joan og Rikke.
Oplæg fra Joan mhp lukning af FB gruppe.
Se oplæg som blev udleveret til mødet.
Aktivitetsudvalg v. Bitten og Tine (og beriderelever.)
Maiken og Bitten har lavet oplæg og program og hængt opgaver til uddelegering op flere steder i stalden.
Der er bestemt samme priser som sidste år. Budget efterspørges.
Vi aftaler afholdelse af ”Åbent Hus” arrangement søndag d. 3.9.17.

Sponsorudvalg v. Rikke og Christina
Der var til mødet sendt første udkast til sponsorprogram – kommer også til at omfatte fondsansøgninger.

Der er masser af fonde som skal/kan søges, oversigt laves over projekter/ønsker og til hvilket formål, så der kan prioriter
Se punktet under Junior- og elevskoleudvalg.
Rikke og Christina mødes forhåbentlig i næste uge med Jens fra Dansk Skiltecenter.

Cafeteria udvalg ved Birgitte.
Der vil blive ryddet op. Der er stadig planer om dymo skilte på alle skuffer og skabe J
1. Økonomi v. Vibeke.
Der er søgt aktivitetstilskud (37000,- ca)

Mindre projekter kan søges, men der skal specificeres ønsker og der skal foreligge en vis portion penge fra klubben selv.
Tia og Vibeke lave oplæg til 2-1 ordning. Pengene skal nødvendigvis hentes via fondsansøgninger eller sponsorater. Se sp

5. Ledelse og administration/ Jon og Tia
Der ledes videre, efter en ellers næsten fundet traktor. Desværre blev den solgt til anden side.
Jon fortæller at Kommunen betaler reparationer af skader på bygningerne på DAR.
Ny beriderelev skriver kontrakt (er nok gjort nu?) og starter op 24.6.17
Gry har ferie de to første uger af august og derfor skal en ordning mht fold findes.

1. Meddelelser fra revisor.
7. Eventuelt
Der afholdes møde onsdag d. 31.5.17 med de forældre som har modtaget skrivelse vedr deres barn.
Vi afholdt reception for Jette i onsdags. Den forløb rigtigt fint og efter ønske.
Der er planlagt arr for Helga som er færdig med sin uddannelse d 13.6.2017. Selve planlægningen er i gang.

Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 24. april 2017

12-05-2017

Tilstede: Christina, Vibeke, Birgitte, Joan, Bitten, Rikke, Tine, Jon, Tia, Helga og Christina


Joan Søndergaard er valgt til næstformand.



Standard dagsorden vil fremadrettet ligge på hjemmesiden.



Bestyrelsen modtager meget gerne punkter til dagsorden,
senest 5 dage før bestyrelsesmødet – se datoer for kommende bestyrelsesmøder.
I kan kontakt de enkelte udvalgsformænd enten personligt eller pr. mail I er også meget
velkommen til lægge et anonymt brev på Tias bord med ”Forslag til bestyrelsen”



Vi vil gerne afholde en officiel afskedsreception for Jette, tidligere formand for DAR
bestyrelsen gennem 30 år – Der kommer snarest opslag og dato herfor



Opdateret beredskabsplan på vej
Nyt om udvalgene
I flg. vedtægterne skal der være en formand for hver af DAR udvalgene og vedkommende
SKAL være medlem af bestyrelsen. Kontakt og medlemmerne for de forskellige udvalg, kan
ses på hjemmesiden under kontakter.
Stævneudvalgsformand: Birgitte Madsen.



Rikke deltager i førstkommende stævneudvalgsmøde.



Bestyrelsen har besluttet, at der ved fremtidige stævner – både spring og dressur – også skal
figurere lavere klasser, så vores mindre rutinerede ryttere har mulighed for deltage.



Vi vil gerne der planlægge klasser, hvor man (især for pony ryttere) har mulighed for to
relevante klassestarter.
Aktivitetsudvalgsformand: Bitten Hess.



Arbejdsdag den 27. april kl. 9.30



Vi prøver at få arrangeret ridelejr på DAR i perioden 29.6.-2.7.17
Matthias og Maiken skal inddrages i projektet.



Der bliver talt om foreningstrøjer. Også evt i ridelejr pakken. Jon kan evt kontakte TIKA
rideudstyr. Christina har også kontakter til tryk.
Junior og /elevskoleudvalgsformand: Joan Søndergaard



Der er fremlagt et udførlig brainstorm materiale af Joan og Bitten med ønsker, mål og
visioner for elevskolen. Materialet bliver gennemgået og gemt til kommende møder i de
forskellige udvalg.



Der er ønske om at den ansvarlige beriderelev for elevskolen deltager i udvalget pt. Maiken

Cafeterieudvalgsformand: Birgitte Madsen.

Salg- og marketingsudvalgsformand: Joan Søndergaard.


Der arbejdes på at opdatere hjemmesiden – så alle informationer findes her



På hjemmesiden under ”kontakt” er der nu oprettet kontakt info til bestyrelse og udvalg.



Der arbejdes generelt på mere synlighed



Referat fra bestyrelsesmøderne vil blive lagt op 1 – 2 uger efter møderne under



Sider og grupper på Facebook er ved at blive gennemgået, så vi får dem brugt til det rigtige
formål/målgruppe.

Sponsorudvalgsformand: Rikke Kjærås Pedersen


Der foreligger næsten færdigt materiale fra Rikke mht. sponsorat søgninger.



Rikke og Christina kontakter dansk skiltecenter snarest.

Ledelse og administration


Der udarbejdes en overordnet strategi, med målsætninger og planer for DAR. Joan, Bitten og
Tia

Økonomi.


Tia og Vibeke udarbejder budget.



Regnskab for 1. Kvartal gennemgået.



Vi taler om puljesøgninger hos Odense Kommune samt mulighed for ansøgning om diverse
fonde.



Meddelelser fra revisor.

Kursus for læresteder. Vibeke Dorch Lauritsen
Vibeke skal varetage beriderelevernes uddannelse på DAR og er Læresteds ansvarlig og
deltager i kursus.

Eventuelt


Der er ønske om bankskifte. Dette undersøges nærmere i forhold til tidligere tilbud.



Der er fremsat ønske om at alle berider elever er med i stævneudvalg.



Helga har, som repræsentant for Fyn, deltaget i Generalforsamling i Drf, hvor der bl.a. blev
diskuteret ponymåling mm

Dato for bestyrelsesmøder


22. maj 2017 kl. 19.00



26. juni 2017 kl. 19.00



21. august 2017 kl. 19.00

Kort referat af det konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 3. april 2017
Til stede:
Rikke Kjærås Pedersen, Christina Carøe Lund, Bitten Hess, Joan Søndergaard, Birgitte Madsen, Tine
Løndal, Vibeke Dorch Lauritsen, Tia Malling og Jon D. Pedersen
1. Bestyrelsens sammensætning:
Formand: Rikke Kjærås Pedersen, rikke12345@me.com,
Kasserer: Vibeke Dorch Lauritsen, vidorch@gmail.com, 24255788
Sekretær: Christina Carøe Lund, 5xlund@mail.dk
Bitten Hess, Bitten_Hess@hotmail.com,
Joan Søndergaard, hoeck2008@gmail.com,
Birgitte Madsen, lilletoften19@gmail.com,
Tine Løndal, tine.loendal@gmail.com, 27125437
2. Ansvarsområder/kontakt til
Sponsorer og fundraising: Rikke og Christina
Stævner: Birgitte, Joan og Vibeke
Elevskolen: Bitten, Tine og Joan

Hjemmeside og markedsføring: Rikke og Joan
Aktivitetsudvalg: Bitten og Tine sammen med Maiken
Handicapridning her er Tia kontaktperson.
3. Drøftelse af tidspunkt for ridelejr, der var enighed om at den bør være i den sidste uge af juni.
4. Næset møde mandag den 24. april

Referat af Bestyrelsesmøde d. 13 sep. 2016
Referat
1. Siden sidst
Der starter en staldhjælp mandag d.19 september, som hedder Jenny. Hun er på Dalumgård frem til
Januar.
2. Nyt fra privatstalden/elevstalden og handicap.
Der er fyldt op på i alle bokse i privatstalden, og der er folk på venteliste.
Holdene i elevskolen er fyldt op.
3. Økonomi
Halvårsregnskab gennemgået med Tom Filstrup.
Regnskabet ser på nuværende tidspunkt fornuftigt ud.
4. Kommende stævner.
Dressurstævne 5. og 6. november og Springstævne 3. og 4. december.
5. Energifyn EL-support. Sponsor EL
Karin lægger et opslag op på facebook.
6. Info om bestyrelsen
Mads Lunde udtræder af bestyrelsen pr. 13.9.2016, og vi siger tak til Mads for en kæmpe arbejdsindsats.

Bestyrelsesmøde d. 9.8.2016 kl. 19.00
Dagsorden.

Siden sidst
Der blev holdt afskedsreception for Heidi. Vi ønsker hende held og lykke frem over.
Privatstalden
Der er fyldt op i privatstalden og folk på venteliste.
Elevstalden
Vi har lånt en 1. pony og en hest.
Så nu er der de heste, som skal bruges i elevstalden.
Store Claus har fundet nyt hjem og er gået på pension efter mange års tro tjeneste, hos Funda, en
hjælper fra Handicapafdelingen.
Obelix afløser Store Claus i handicapridningen.
Økonomi - Halvårsregnskab
Regnskabet ser fornuftigt ud i forhold til 1. halvår sidste år.
Prisstigning på opstaldning
For at imødekomme øget udgift til hjælp i stalden ved staldarbejde hæves prisen på opstaldning fra
2365 kr til 2600 kr for hestebokse og 1620 kr til 1800 kr for ponybokse.
Prisstigningen træder i kraft fra d. 1. oktober 2016.
Ridelejr 2016
Ridelejren var en succes. Der har været mange positive tilbagemeldinger.
Vedligehold på DAR
Hvis man opdager noget, som er i stykker/skal repareres, skal besked gives til Tia.
Husk at holde orden/feje/rydde op efter jer selv. Man må også gerne af sig selv feje og rydde op.
Hjælp med, så DAR er et rent og ryddeligt sted at være.
Kommende stævner
Der er:
Dressurstævne d. 5. og 6. november.
Springstævne d. 3. og 4. december.
Vi håber at afholde et elevstævne i løbet af efteråret.
Næste bestyrelsesmøde 13.9.2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 31.5.2016
Tilstede: Jette, Mads, Karin, Vibeke, Stine, Helga, Jon
-Siden sidst
Veloverstået arbejdsdag søndag d. 29 maj.
Tak til alle dem, som deltog.
Maria Michelle Hansen starter som beriderelev pr. 1.6.16
Elevstalden:
Lille W er død.
Vi har pt. en ny hest på prøve.
Privatstalden:
Der er pt fyldt op og folk på venteliste.
Handicap:
Intet nyt.
-Økonomi
Vi følger pt. budgettet og har ikke haft større uforudsete regninger.
-Kommende stævner
Vi arbejder på at få et sponsor/elevstævne sidst i september.
-Ridelejr
Der er pt tilmeldt 14 ryttere.
Endeligt program kommer snarest.
-Evt
Forslag til bookning af vaskemaskine. Karin laver bookingskema som starter fra Mandag den 6. juni
indeholdende alle ugens 7 dage. Skemaet ligger på vaskemaskinen.

Referat af bestyrelsesmøde d. 21.4 2016
Tilstede: Jette, Mads, Karin, Vibeke, Stine, Helga - Jon og Tia

Konstituering.
Formand: Jette Theils Poulsen
Kasserer: Vibeke Dorch Lauritsen
Sekretær: Mads Lunde
Stævner: Stine Malene Kliem
Sponsor, Hjemmeside og Fonde: Karin Dieperink

Siden sidst
Der er indkøbt en Belgier til handicapafdelingen som erstatning for “Store Klaus”.
Den kommer på prøve i starten af maj.
Vi har fået afslag på fondsansøgningen til Energi Fyn.
Vi har netop sendt en ny fondssøgning til Fioniafonden.
Økonomi.
Regnskabet de første 3 måneder.
Gennemgang af regnskabet de første 3 måneder 2016 kontra de første 3 måneder 2015 ser fornuftigt
ud. Vi følger pt. budgettet.
Stævner og Ridelejr.
Der er stævnemøde d. 4 maj angående springstævnet d. 4 og 5. juni, hvor der kommer styr på de sidste
detaljer. Til elev-stævner vil den beriderelev der har vagt være behjælpelig med diverse. Til C-stævner vil
alle beriderelever sædvanligvis være til rådighed.
Ridelejr: Der er pt. 7 elevryttere og 4 privatryttere tilmeldt.
Næste bestyrelsesmøde er Tirsdag den 31 maj. kl. 19.00
Referat af bestyrelsesmøde d. 19.1.2016
Tilstede: Jette, Mads, Karin, Jon, Mette, Stine

-Siden sidst

Julearrangement for elevryttere d. 19 dec var en succes.
Vi påtænker at lave et lignende sommerarrangement.
-Nyt om stævner
2. og 3. april Dressurstævne
4. og 5 juni Springstævne
5. og 6. november Dressurstævne
Stine laver opsøgende arbejde på flere medlemmer til stævneudvalget.
Skulle du være interesseret, så henvend dig til Stine.
-Det ny ridehus
Ingen løse heste i det nye ridehus.
Vi appelerer til, at folk spreder sig lidt ud over ridehusene, så der er mere plads til alle.
-Hjemmesiden
Vi arbejder på at få ryddet op på hjemmesiden.
-Årshjul
Et årshjul er under udarbejdelse og vil blive hængt op i staldene og komme på hjemmesiden.
-Fonde
Mads søger Energifyn fonden. Der søges penge til spring, belægning foran det nye ridehus, ny hegn
omkring jordfolden og tidstagningsudstyr.
Næste bestyrelsesmøde er 7.3.2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 24.11.15
Tilstede: Jette, Mads, Karin, Stine
Afbud: Mette, Jon
1) Siden sidst
Udkast til brandlisteskrivelse hænges op i stalden. Beredskabsplan i stalden ved foldsedlerne er
opdateret.

Vi har ikke fået midler fra 2-1 puljen - Desværre, men afventer nu svar fra Albanifonden. Der er desuden
andre fonde der kan søges.
Maiken, som er 1. års beriderelev, er startet d. 1. november.
Nyt fra:
Elevstalden - Intet nyt
Privatstalden - Der gives hø/wrap 2 gange dagligt. Morgen og aften. Alle andre aftaler laves med Jon.
Handicap - Intet nyt
2) Økonomi
Økonomien er stram.
3) Kommende stævner
Vi prøver at byde ind på 1 udendørs dressur stævne, 1 udendørs springstævne, 4 indendørs
springstævner af en aftens varighed nu hvor vi har et ekstra ridehus og 1 indendørs dressurstævne over
en weekend.
Opdatering på stævneudvalg:
Der søges folk til stævneudvalget - kontakt Stine, hvis du har interesse.
Vi tilstræber, at der deltager beriderelever i planlægningen og afvikling af stævnerne, som en del af
deres uddannelse.
4) Evt
Der skal IKKE være løse heste i det nye ridehus.
Vi ønsker at ældsteeleven deltager i bestyrelsesmøderne fremover.
Referent: Mads Lunde
Referat af bestyrelsesmøde d. 8.10.15
Tilstede: Jette, Karin, Mads, Mette, Jon
1. Siden sidst
Ridehus - færdiggørelse.
Der holdes indvielse af det nye ridehus ved stævnet i november.
Derudover holdes rejsegilde onsdag den 14. oktober kl. 15.00. DAR sørger for pølser, øl og vand og
håndværkerne inviteres. Alle er velkomne.
2. Fonde
Vi søger diverse fonde.

Vi søger midler til bl.a.:
Barriere
Penge til maskinpark/vedligehold
Lys/strøm i ridehus
Belægning i ridehus
Bund i ridehus
Vinduer i elevstald
Udbedring af gulv i stalde
3. I tilfælde af brand.
Udover alle de foranstaltninger vi har i forvejen, vil vi gerne have en telefonkæde i tilfælde af brand.
Der bliver sat lister op i staldene, som I gerne må skrive jer på, hvis I vil kontaktes og hjælpe til.
Vi arbejder på at lave en eftermiddag/aften med gennemgang af brandinstruks.
4. 2-1 puljen
Der er søgt penge fra 2-1 puljen. Vi får besked i midten af november mht. afgørelsen.
5. Personale
Maria er flyttet læreplads og vi har i stedet fået Heidi.
6. Nyt fra Elev, privat og Handicap
Elevstalden.
Der er kommet to nye ponyer. De er foreløbigt til låns.
Privatstalden.
Der er ved at være fyldt op i alle bokse.
7. Kommende stævner
28. og 29. november afholdes der dressurstævne på DAR
Der er arbejdsdag lørdag den d. 14 november.
Vi savner folk til dels at stå for styringen samt til at stå i cafeteriaet.
8. Evt
Klubmodul
Tia tager kontakt til rideklub, som bruger Klubmodul til styring af regnskab og regninger og hører
nærmere.

Rod i cafeteriaet
Der skal ryddes op efter brug. Rytterstuen må meget gerne bruges, men der skal ryddes op efter brug.
Der skal passes på tingene
Bestyrelsen kigger i rytterstuen i den kommende periode.
Næste bestyrelsesmøde d. 24 nov. kl 19.00
Bestyrelsen DAR
Referat at bestyrelsesmøde mandag d. 10 august 2015 kl. 19.
Tilstede:
Jette, Mette, Karin, Jon og Mads
Siden sidst
Beridereleven, som skulle have startet den 1. august har meldt fra. Der er derfor ikke nogen ny
beriderelev pt.
Nyt fra elevstalden.
Jessica er stadig syg - står hos Højgård.
Der har været frustrationer hos nogle forældre på begynderholdene. Det tager vi til efterretning og vi
arbejder på at tydeliggøre, hvad DAR kan tilbyde.
Privatstalden.
Intet nyt.
Handicap.
Intet nyt.
Det nye ridehus - hvordan går det med byggeriet?
Byggeriet er godt igang og første etape forventes færdigt inden for 3-4 uger.
Status på stævner
Dressurstævne d. 28 og 29 november for hest og pony. Dette stævne vil samtidig være en markering af
ibrugtagning af det nye ridehus.
Arbejdsdag lørdag d. 14 november kl. 9.30 - Stævneklargørelse.
Evt.
Der arbejdes på at finde en dag/aften til udbedring af folde.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 8 okt. kl 19.00

Bestyrelsen
Bestyrelsesmøde 080415:
Tilstede: Jon, Cabrina, Jette, Mads og Karin
Afbud: Rikke, Tine og Mette
1) Siden sidst - Nyt ridehus
Indkomne tilbud behandles og der forhandles med entreprenørerne.
2) Nyt fra Elevstalden, Handicap og Privatstalden
Der er en del halte heste/ponyer. Der arbejdes på at finde nye heste og ponyer til elevstalden og
handicap.
3) Økonomi
Intet nyt.
4) Kommende stævner. Springstævne d. 6-7 juni 2015.
Arbejdsdag d. 30 maj kl. 9.00
DAR giver frokost og vi stiler mod fællesspisning om aftenen. Oplysningen er lagt på Facebook og
Hjemmeside. Der hænges opslag op.
Opsætning af bane og klargøring til stævne fredag d. 5 juni. Der er brug for mange hjælpere alle dage.
5) Evt.
Oprydning i det private kasserum er tiltrængt. D. 20 april skal der være navn på kasser og foder samt
ryddet op.
Alt foder skal være i plasttønder, for at undgå rotter.
Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 12.2.15
Tilstede: Jon, Frans, Jette, Karin og Mads
Afbud fra Cabrina og Rikke.
1) Siden sidst
Herunder nyt om det nye ridehus.
Fredningsmyndighederne har givet tilladelse til byggeriet af det nye ridehus.
Vi håber på at kunne gå igang, så snart vi har byggetilladelsen.
2) Økonomi - Hvordan ser regneskabet ud for 2014
Udsættes til vi har regnskab fra revisor.
3) Nyt fra:

Elevstalden:
Der ledes efter en hest til elevstalden - skal kunne gå handicap.
Privatstalden:
Intet nyt.
Handicap:
Helle Fys har fået 4 ekstra handicaptimer.
4) Kommende stævner:
21-22 marts er der elevstævne.
5) Generalforsamling d. 25 marts kl. 19.00
Vi mangler 2 suppleanter + revisor og revisorsuppleant.
Dagsorden udsendes med kommende regning + opslag i avis og på hjemmesiden.
6) Evt
Køkken - Der er brug for en person, som har overblik over køkkenet. Det skal primært være en
koordinerende rolle i forbindelse med arrangementer.
Bestyrelsen

