Dagsorden til bestyrelses møde
Torsdag d. 18/8-16 kl. 19.30 i rytterstuen
Inviterede er ; bestyrelsen, suppleanter, ejerne af Hovmarkens ridecenter Rita og Jens.
Dagsorden til mødet er ;

• Godkendelse af referat fra sidste møde
Nordea fonden har overført pengene, de vil kontakte os hvis de vil have noget
Der arbejdes videre med en spejlløsning.
Der er lavet en reklame for dressurstævnet.
Josefine laver en kollage til hvordan cavalettierne skal anvendes.
Den udendørsridebane bliver ordnet i svellerne af Kim.
Sara skal have fat i Sanne ang. Klar, parat start. Beskeder på facebook og selv tage kontakt til Ditte.
Ang. Bund i den store ridehal. Der bliver ikke en anden bund før vandingsanlægget fungerer rigtigt.
Lave et opslag om salg af lodsedler fra Diabetes foreningen, at der er en lækker præmie til den der
sælger flest. Josefine laver det til ophæng i klubben og lægges på Facebook.

• Klubtøj - Status?
Eva har ikke fået fat i Benny.

• Voltigering - info fra Sara
Sara og Nanna er i gang med at træne og øve med Lorenzo. Torsdagsholdene er rykket til om
fredagen, så der er ledigt om torsdagen fra kl. 16:00.
Der er indkøbt en træhest.

• Status på springning om torsdagen - Lars Birkedal d. 31/8. Ideer fra Helen omkring betaling.
Der er ikke nogen som har hørt fra Claus i nogle uger. Sara har snakket med MarieLouise om
springningen.

• Dressur stævne d. 11/9 Eva

Der er fundet dommere. Der er så mange tilmeldinger at vi skal have 3 dommere og har sagt nej
til omkring 10 startende.

• Ministævne d. 25/9 ( klargøring d. 24/9).
• Eventuelt
Lars Birkedal kommer og holder foredrag den 31/8 kl. 19:00 han snakker både om dressur og
spring.
Sara laver et opslag på Face som alle kan se når de slår rideskolen op.
Helen og Sara prøver at lave en oversigt over hvordan det kan gøres med betaling for materiel, hal
og undeviser til springning.
Opdatering af ridehustiderne.
Josefine overtager tirsdagsholdene pr. 1/9.
ANDET
Problemer med lokaletilskud. Kommunen har skrevet retur men det er ikke tydeligt hvad det er som
ikke ”er rigtigt”. Det er som om de stadig ser på vores medlemstilskud, som vi har fået.
Sara arbejder videre.
Helen har afsendt mail til Sydbank om sponsorspring og vi afventer en tilbagemelding.
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