
    Bestyrelsesmøde d. 29/8 2017

Tilstede: 

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra formanden, herunder Broløb
4. Actions fra sidste møde
5. Rapport fra udvalgene 
6. Næste stævne
7. Evt. og fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Ad. 1:
Godkendt

Ad 2: 
Godkendt

Ad 3:
a: Hvad kan vi gøre for at få medlemmerne mere på banen, når der er brug for lidt ekstra 
assistance? Vi går i brainstorming mode, så vi kan tiltrække hjælpere - bare nogle timer ad 
gangen til stævner mm.

B: Der er fundet 20 hjælpere til Broløbet d. 9. september. Vi de mange frivillige, som vil 
sætte nogle timer af. Det skal nok blive sjovt! 

c: vi planlægger arbejdsweekend sidst i oktober d. 28 og 29. oktober.

D: Arbejdstilsynet har meldt deres besøg på ridecentret.  

E: vi ska have gennemgået vore førstehjælpskasser. Karin tager et tjek på alle kasser!

Ad 4:
Action points fra sidst:

Hjælpere til Skt. Michaels nat - sælgere - Helle N og Line: Liste er under 
udarbejdelse.
Oprydning natholdet - Karen P: holdet er under udarbejdelse. Der skal bruges 12 i 
alt.
Nyt logo - Jakob: har været i kontakt med grafisk designer. Nyt logo sættes i 
produktion.
Klubtøj: Line har fået tilbud på både tøj og tryk.



Ad 5:
a. Stævneudvalg - Der er allerede booket banebyggere til vore næste stævner. Begge 

fra Sjælland! 
b. Staldudvalget - Der er indkøbt tørresnor til rummet på loftet, så opstalderene får 

mulighed for at tørre dækkener til efterår og vinter. 
c. Rideskoleudvalg - vi har mulighed for at åbne for yderligere to hold. De blive lagt fredag 

eftermiddag. Mht Wendy, så sættes hun i træning med longering flere gange ugentligt  
(Action - Line). Vi sørger for en lammeskindssadel til Wendy (action - Karen P). Karen 
P sørger for en ny rideskolehest/pony. Rikke har det daglige ansvar for at følge op på 
rideskoleheste/ponyer's ve og vel. Misty er sat til salg.

d. Springudvalget - sæsonen er kommet stille og roligt i gang. Vi har fra september flere 
nye ryttere på listen.

Ad. 6
Dressurstævne d. 9/9. Banen bliver sat op i den kommede weekend.

Ad 7:
Næste møde afholdes d. 26/9-2017 kl. 19:00, hos Line på Skovvejen 5.


