Referat, bestyrelsesmøde den 13/2-14
Tilstede: Elisabeth, Eva, Ann-Sofie, Rita og Sanne.
Referent: Eva.
1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
2. Info fra formanden.
- Talentudviklings kursus blev desværre aflyst.
-

Ponytrækning på Sørby Marked. Der har været et formøde i Markeds regi. Her har Elisabeth
præsenteret ideen.
o Der arbejdes videre med ideen.

-

Landsmøde i Ikast den 14/4-14 for DHIF.
Elisabeth kontakter Christina Duedahl, om hun er interesseret i at deltage.

-

Flakkebjerg Energifestival bliver desværre ikke til noget.

-

Dyrenes dag i Slagelse den 22/6-14. Der er vi sat som reserve, hvis Slagelse Rideskole ikke kan
deltage. Vi håber vi fremover vil blive spurgt om lignende arrangementer.

-

Fastelavn.
o Der er opslag på vej. Det er blevet slået op på Facebook.

-

Regnskab for 2013 er revideret og godkendt uden anmærkninger. Der er et overskud på godt
3000kr.
Der er en enkelt tilbagebetaling til et medlem på ca. 10.000kr, da vedkomne har været udmeldt
længe, men har fortsat med at betale for månedlig ridning.

-

Katrine fra Lundemøllen har sendt mail til klubben om der skal opstartes noget samarbejde.
o Elisabeth snakker med Katrine snarest.

3. Repræsentantsskabsmøde den 27/4-14 i Korsør.
Elisabeth deltager.
4. Kinøjser boden til SørbyMarked.
Klubben må bruge 5000kr til ”boden”, feks. hvis nogen kan sy tøj eller lignende.
Vi må gerne have klub t-shirts på og Elisabeth undersøger, om vi vil kunne købe disse som en del af
de 5000 kr.
Ligeledes vil vi gerne have ens forklæder også gerne med logo.
- I god tid inden Markedet skal vi lave en indkøbsseddel med f.eks.: 3M post it.
5. Det er muligt at ansøge Slagelse Kommune om en del af den årlige pulje til rekvisitter.
Sanne laver en ansøgning på spejle til ridehuset.

Andre forslag kunne være dommervogn.
- Eva hører om XL-byg vil sponsorere en 6 kantet pavillon hvor det er muligt at de har reklamer
på.
6. Skælskør roklub har spurgt om vi evt. vil være med til et 1.hjælpskursus.
Elisabeth har skrevet til dem for at høre om hvad prisen er.
7. Medlemskontingent for 2015.
Det besluttes at foreslå til generalforsamlingen, at der ikke kommer en kontingentstigning for 2015.
8. Gennemgang af APV for medarbejdere i rideklubben.
Punktet udskydes til næste møde, hvor vi også drøfter forslag om sikkerhedssko til faste
undervisere i rideklubben
9. Eventuelt.
- Ponygames/stafetspring i D4.
Der er ikke hverken ponygames eller stafetspring i D4 i år.
Stævneudvalget undersøger om det er muligt at vi kan afholde stævner.
Sanne har skrevet til D4, Charlotte Cady og afventer svar fra hende.
-

Rundvisning på kasernen for rideskoleryttere, familie og venner med bindende tilmelding.
Simon og Ann-Sofie arrangerer dette og tager kontakten til Claus. Et forslag til dage kunne være
lige inden påske. Vi afventer en tilbagemelding.

-

Træneruddannelse til rideskole underviserne. Det drøftes om det er noget vi skal tilbyde
underviserne. Uddannelsen består af flere moduler og hver modul består af flere kurser. Modul
1 koster omkring 6000kr.
Elisabeth undersøger om der kan søges tilskud til dette gennem Kommunen.

-

Kurser vi kunne tænke os at afholde i rideklubben.
o Banedesigner (Sanne)
o Hestens værn
o Simon Enø, dressur kursus.
o Lars Birkedal vedr. stilspring.
Rita undersøger.

-

Ryttermærker.
Der er lavet lister til tilmelding.
Der åbnes for udefra kommende ryttere hvis der bliver ledige pladser på holdene.

-

Distriktsstævnet er endnu ikke fastlagt, da der er problemer med datoerne.

Næste møde er SØNDAG den 9/3-14, kl. 11:00 (opsadlet), iført ridetøj. Mødet afholdes bagefter.
Kage eller brød ved Sanne

