Bestyrelsesmøde d. 10. Januar 2019
Til stede: SKB, AD, SH og TLH. MM møder senere.
Referent: TLH

1.Godkendelse af referat
Taget til efterretning

2.Opfølgning på beslutninger
Tilskud og Arne Kirk: Afventer fortsat.
Indkaldelse til møde med udvalgsformænd: Afholdes d. 31. Januar. SKB indkalder. Kl.
19.00 i rytterstuen.
Sponsorudvalg: Tina Stampe
Etablissementsudvalget: AD
Stævneudvalget: Formandsløst
Juniorudvalget: Pia Skipper
Kørekort /sygesikringsbevis på alle bestyrelsesmedlemmer sendes til SH: Mangler
fortsat dele af det påkrævede dokumentation.

3. Formandens beretning
Inga Overby har ringet til SKB og oplyst, at DRF efterlyser klubber til at afholde et mesterskab.
Inga Overby har lagt billet ind herpå for MRR. Det er der takket ja til. Det er dog uklart, hvilket
mesterskab det vedrører. SKB hører yderligere herom.

4. Kassereren beretning
SH oplyser at overgangen til nyt regnskabssystem og hjemmeside er sat i gang.
Pr. 1. Februar: to ledige bokse
Evt. ny opstalder pr. 1. februar

6. Breve fra Tina Stampe
Der skal desuden indkaldes til et stævneforberedende møde
Generalforsamling afholdes d. 28. Februar 2019.
SKB + AD på valg + tom plads
2. suppleanter

7. Kommende arrangementer
Punktet slettes fra dagsordenen og er udsat grundet tidsmangel.

8. Udvalg (stævneudvalg)
Tina og Sascha Stampe har meldt sig ud af stævneudvalget. SKB spørger Marianne Mortensen,
om hun vil være med i stævneudvalget.
Vedr. det kommende klubstævne i februar. Det er planlagt som E og D stævne. Det aftales, at
stævnet holdes som E-stævne. Dette drøftes med Kirsten Isager, SKB kontakter herom.
Eks. STH – NTR – SYRK – HBR – SKRK inviteres.

9. Evt.
MM fortæller:
Der er oplevet problemer med, at Priess bruger begge haller, når MM har hold torsdag
formiddag.
Der er en del elevheste, som er skadede. Dyrlæge fra Højgård har tilset elevhestene:
Lukas (13 år) skal i øjeblikket stå i 3 mdr., hvorefter den muligvis kan blive ridehest igen.
Skade på støttebåndet.
Fanaldo har skade i begge bagben. Må skridtes og skal tilses af dyrlæge igen om to uger.
Lise må kun skridte + trave. Det må afklares, om haltheden fortager sig efter et rum tid.
Det er ikke muligt at bruge Albert i rideskolen.
Polski koster 28.500 + moms. MM spørger, hvor ”langt den kan trækkes”.
Sjoko + Golden:
Sjoko rejser på lørdag, d. 12. Januar.
Golden rejser ligeledes i den kommende weekend.
MM oplyser, at Michelle gerne vil låne en 3’er pony ud til rideklubben, som kan bruges til
miniputridning. Melanie vil gerne ride på den imens og ride stævner. Ponyen kan erstatte
Golden, som bliver brugt i elevskolen.
Edith vil ligeledes gerne låne en hest og en pony ud til rideklubben. MM tænker umiddelbart,
at Ediths hest er en potentiel hest til elevskolen.
MM sætter Niam og Albert til salg.
Rebecca har sendt SH en mail. Samtlige ansatte i handicap-afdelingen ønsker et møde med
hele bestyrelsen, da de ikke forstår, de har fået ny kontrakt.
Bestyrelsen indkalder MP til et møde fredag d. 11. Januar 2019, her deltager SH, AD og SKB.

10. Næste møde
AD, SH og SKB afholder møde med MP fredag d. 10. Januar 2019.
Næste bestyrelsesmøde d. 31. Januar 2019. SKB indkalder udvalgsformænd i tidsrummet 1819, hvorefter der holdes bestyrelsesmøde.

• Første planlægningsmøde Cstævne
• Fastelavnsstævne (stævneudvalg)
• Generalforsamling (sidste torsdag
i februar)
• Konstituerende bestyrelsesmøde
• Møde med udvalgsformænd
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• Sommerstævne (E+D)
• Møde med udvalgsformænd
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• Planlægning af stævner i D 11/13
• Møde med udvalgsformænd

Proces for planlægning af C-stævne

• Møde med udvalgsformænd

December

• Ansøgning om tildeling af stævne ved D 11/13

• Udarbejdelse af proportioner
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• Første planlægningsmøde, udvalgsformænd indkaldes og poster
fordeles
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