Referat bestyrelsesmøde 13/6-13
Tilstede: Dorthe, Helen, Eva, Amanda, Rita, Ann-Sofie, Elisabeth

Referent: Eva

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt, dog skal referenten skal huske at rette ”dagsorden” til ”referat” i overskriften inden det
udsendes og lægges på hjemmesiden.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
Elisabeth har været til evalueringsmøde ang. Sørby Marked.
Der er ikke endnu lavet endelig opgørelse af udgifterne, men boden vi bemandede ”Ki-nøjseren” har solgt
for omkring 70.000 kr, det er 20.000 kr mere end sidste år.
Det er undersøgt hvilke medlemmer der kan modtages støtte til. Der er kun støtte til aktive medlemmer.
Der er endnu ikke fundet en lørdagsunderviser. Cille fortsætter midlertidigt.
Det er muligt at få tilskud gennem Kommunen til dækning af kursusudgifter til ledere og instruktører.
Dette skal vi være opmærksomme på, hvis det bliver aktuelt.
Der er kommet nye bank-koder til kasseren, så hun kan komme i gang med kasserer-arbejdet. Det er
derfor Helen der skal kontaktes fremover.
Der er givet tilladelse til bålafbrænding i forbindelse med sommerfesten den 22/6-13.
I forhold til at mødes på dyrskuet i Roskilde, var det ikke rigtig lykkedes nogen at finde hinanden. Det
forsøges igen til næste år med en ”mødes-aftale”.
Vi er blevet spurgt af Slagelse Kommune om vi, vil være med i en aktivitets-folder for overvægtige børn,
samt hvilke tilbud vi kan stille til overvægtige.
Elisabeth har pointeret at vi er en klub for alle, uanset vægt og at der ikke er muligt at oprette specielle
hold for overvægtige børn, da der skal være en pony/hest til dem.
Slagelse Kommune giver en tilbagemelding i nærmeste fremtid, om vi kan komme med i folderen.
3. Vi klubben sælge E-bog om ridesikkerhed (se www.ridesikkerhed.com)
Elisabeth informerer om en e-bog om sikkerhed ved ridning. Denne kan vi sælge til klubbens medlemmer
med en lille fortjeneste på ca.10 kr.
Der takkes nej, til tilbuddet.
4. Status på OK aftalen (Helen)
Der er afsendt ansøgning om sponsoraftale med OK. Vi afventer en tilbagemelding fra dem.
De sidste detaljer til Tryg Fonden drøftes og denne sendes af sted snarest af Helen.
Der søges også om 10 nye ridehjelme og 10 nye springveste, Helen sørger for ansøgningen .
5. Trygfonden, AED (hjertestarter) (Helen)
Helen udfylder ansøgningen om en hjertestarter. Denne søges gennem Tryg Fonden.
Hvis den bevilges, skal den hænge i rytterstuen, da der ikke er aflåst og ikke bliver fugtigt.
Der er enighed om at den skal stå til rådighed for alle, men at vi ikke vil bringe den ud.

6. Ridning Grundlovsdag og evt. 1. maj
Det besluttes at
- 1.maj er en alm. ridedag.
- Grundlovsdag er en helligdag og derfor ridefri.
7. Torsdagsspringning
Det besluttes at torsdagsspringhold ophører med udgangen af juni 2013.
Som det ser ud nu, vil der kun være to ryttere tilbage efter sommerferien.
Dorthe taler med Lars om dette.
Hvis der efter ferien igen bliver interesse for et springhold, vil der arbejdes på en løsning.
8. Evaluering af loppemarked lørdag den 18.05.2013
Der var en del kræmmere, men ikke mange købere.
Det besluttes at de frivillige ressourcer kan anvendes bedre.
Der afholdes derfor ikke loppemarked i 2014.
Det vurderes fremover fra år til år, om der er interesse for at afholde loppemarked.
9. Evaluering af klubbens frivillige arbejde på Sørby Marked den 31.05.-02.06.2013
Sørby Markeds hjælperne, kan deltage i sjat fest den 7/9-13. Man skal dog være fyldt 16år og have
arbejdet mere end 6 timer i boden. Det koster 100kr at deltage.
Elisabeth sender mail til medhjælperne.
Der er sagt ja til at vi gerne vil deltage næste år, i forhåbning om at vi får en indtjening der er
arbejdsindsatsen værd.
10. Status på sommerfest lørdag den 22.06.2013
Der er lige nu 47 voksne og 17 børn tilmeldt. Fristen er flyttet og betalingen ændres, så man betaler ved
ankomsten til festen.
Festudvalget har ansvaret for at fordele arbejdsopgaver til andre.
11. Planlægning af Åbent hus arrangement 27.07.2013 kl. 11-14
Det aftales at der skal være flere korte aktiviteter så det ikke bliver kedeligt for gæsterne at se på.
Eva og Rita er tovholdere og laver et program for dagen.
Flyeren uddeles inden for perioden uge 26 – midt i uge 30.
Eva laver et udkast til områder incl. Skælskør.
Uddelere er ind til videre:
Rita, Helen, Elisabeth, Pernille, Eva, Amanda og Ann-Sofie.
Der hænges også op i Brugser og i rideudstyrsbutikker.
12. Evt.
Dommer-pavillon: Helen har fundet nogle eksempler.
Det skal drøftes med stævneudvalget hvilke ønsker de har til vinduer og facon.
Rita, Jens og Helen leder videre.
Det er muligt at søge hos Nordea og Sydbank om tilskud til en pavillon.

Opsætning af hegn om springbanen: Arbejdet påbegyndes på søndag. Helen bager kage til
arbejdsmændene og kiosken åbner. Klubben giver frokost og vand til de arbejdende.

Elisabeth skal lave nyhedsbrev til rideskoleeleverne. Dette udsendes pr. mail.
Ann-Sofie hjælper med at lave nyhedsbrevet.

Laminering af medlemskort: Hvis man ønsker at få et lamineret medlemskort, skal man henvende sig til
Elisabeth.
Fra 2014 bliver der lavet laminerede kort til alle medlemmer.
Kortet vil have en ny farve for hvert år.

Opslagstavlerne: Det foreslås at tavlen i det lille ridehus opdeles i to, så aktiviteter og reklamer kan
komme hver for sig.
Ann-Sofie står for denne opgave.

Undervisning i foldperioden: For at eleverne ikke selv skal gå på fold og hente heste, er det vigtigt at
underviserne kommer 30 min før og hjælper til indlukning af heste, som skal bruges

AnnSofie vil undersøge hos nogle banker om der er mulighed for pengesponsorater.

Næste møde en 8/8-13, Eva tager fødselsdage kage med.

Punkt til næste møde: Sikkerhedsreglerne.

