BESTYRELSESMØDE D. 14.03.2019

Mødedeltagere: Søren, Asbjørn, Thit, Susanne og Anette
1.KONSTITUERING
Formand – Søren
Næstformand – Asbjørn
Kassere – Susanne
Referent – Anette
Medlem – Thit

2.GODKENDELSE AF REFERAT
Referatet fra mødet d. 14. feb. 2019 er godkendt.
3. OPFØLGNING AF BES LUTNINGER
Vi mangler at få lavet et opslag angående eget foderordningen og foderteltet.
Hesten kaldet Polski er nu købt af rideskolen.
4. MEDDELELSE FRA FO RMANDEN
Der skal arrangeres et møde med Per vedr. tillægsaftalen.
Rideskolen er inviteret til børnenes dag i Nykøbing gågade 18. maj 2019. Dette videre formidles til
ride lærerne, dette er en fin måde at vise rideskolen frem og billig markedsføring. Søren formidler
kontakten til Morsø Kommune.
Foreningsstuen fra Dueholmskolen har igen kontaktet os. Grundet mange aktiviteter i stalden på
det givne tidspunkt takker vi nej til tilbuddet.
Der er blevet sagt ja der laves arrangementer omkring miljø træning.
Der skal laves nyt hegn på springbanen og der laves ny fold til Per. Der skal samtidig kigges til resten
af hegnet, så alt er OK.
Udvalgsformændene indkaldes snarest til møde.
Vi skal være påpasselig med smittefare fra andre stalde. Alle anbefales at læse anbefalinger fra
DRF.
5. MEDDELELDER FRA K ASSEREN
Vi er PT. ved at indføre et nyt økonomisystem og derfor er den månedlige status udsat.
Vi har modtaget en faktura på fiberbunden i den gl. hal fra Per.
Indkøb af div. til forskellige arrangementer i JU skal koordineres.
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6. HANDICAP AFDELINGEN
Der er afholdt et møde med Malene Lund, som er instruktør i handicap afdelingen, omkring
ansættelseskontrakter i handicap afdelingen.
7. DISTRIKTSSTÆVNE 2019
Distriktsstævnet er kommet på DRF go.
Hovedansvarlige for distriktsstævnet indbydes til møde torsdag d. 28. marts i rytterstuen på
rideskolen. De fleste poster har fået en ansvarlig. Der er enkelte der skal kontaktes. Susanne har
oversigten.
De hovedansvarlige uddeler madbilletter til de frivillige.
Der bliver hentet tilbud på toilet og bad vogne - Asbjørn
8.NYT TIL AKTIVITETS KALENDEREN
Udskudt pga. tidsnød.
9. ZAKOBO REGNSKAB O G HJEMMESIDE
Udskudt pga. tidsnød.
10. EVENTUELT
Villy og Martin vil gerne være med til et møde vedr. genanvendelse af møddingen.
11. NÆSTE MØDE
Næste møde 4. april 2019

