REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 07.11.2019

Mødet afholdes hos Susanne, Klingenbergsgade 20A
Mødedeltagere: Søren, Susanne, Asbjørn og Anette
1.GODKENDELSE AF REFERAT
Referatet fra bestyrelsesmøde d. 24. oktober 2019 er godkendt
2. OPFØLGNING AF BESLUTNINGER
Bestyrelsen har modtaget kontrakten fra Marlene. Marlene er informeret om at der kommer et
opfølgningsmøde vedr. de timeansatte i afdelingen.
Forslaget vedr. undervisningen er vedtaget med virkning fra 1. januar 2020. Bestyrelsen præciserer
hvordan en undervisningstime fungerer.
Alle hestene har fået taget gødningsprøver, der er kommet svar og alle er blevet behandlet.
3. MEDDELELSE FRA FORMANDEN
Det er dejligt at vi har fået forlænget Finn i 3 måneder, i samarbejde medkommunen.
Det blev drøftet om Halloween stævnet kun skulle være om lørdagen, stævneudvalget tager
beslutning når sidste tilmelding er passeret. Susanne undersøger om vi kan fremskaffe lidt græskar
som pynt.
Vi spørger JU om der er tanker omkring et julearrangement. Dette kunne være i forbindelse med et
medlemsmøde. Dette kan evt. laves sammen med en lille julefrokost, som medlemmerne selv er
med til at betale på samme måde som mandags-/tirsdag spisningerne.
4. MEDDELELSE FRA KASSEREREN
Der er desværre lidt udfordringer med at ligge det gamle økonomisystem sammen med det nye
Zakobo.
Der arbejdes fortsat på nye kontrakter til skilte sponsoraterne.
Vi begynder at lede efter en afløser til Monica, da hun er ved at være oppe i alderen.
5. MEDDELELSE FRA FACILITETS UDVALGET
Spejlhallen skal planes og der skal mere sold på.
Spiltovene ændres. Asbjørn og Søren tager fat på opgaven, arbejdet tager et par dage.
Lågerne til nogle af boksene, hvor hø og wrap er i dag, skal laves mindre, så vi kan sætte de små
ponyer derop, og flytte wrap og hø ned i de mindre bokse.
Dressurhegnet tages ind, dette sørger Jørgen for.
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6.CERTIFICERING AF RIDEKLUBBEN
Certificeringer vedr. Sikkerhed og Organisationen er gennemgået af bestyrelsen. De sidste rettelser
på hjemmesiden tilføjes umiddelbart efter mødet og sendes derefter til Dansk Ride Forbund.

7. EVT.

8. NÆSTE MØDE
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 12. december 2019.

