Bestyrelsesmøde 11. december 2019
Inviterede
Anke Tæstensen
Cindy Steffensen
Lene Jensen
Louise Sørensen
Maria Jepsen
Gæster
Jørgen Stærmose
Dorte Støy
Afbud
Darijo Zilic (suppl.)
Finn Jensen (suppl.)
Punkt

Referat

Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt.

Intro med Stald Skyttehus/Jørgen og
Dorte
•
•
•
•
•

•

Hvordan går det?
Kontrakt
Status på fondsansøgninger og
sponsorater
Arrangementer fremadrettet
Andet

•

•

Det går umiddelbart godt. Vejret er en stor
udfordring og drivgangen er allerede dårligere end
den har været.
Der skal graves render for at vandet kan komme væk.
Der kommer en ny opstalder pr. 1/1-2020.
Det forventes, at der kommer kommissionsheste ind
i den nærmeste fremtid.
Opstaldermøde i januar, hvor der informeres om
marksituationen. Det forventes at alle vallakker kan
gå sammen hele sommeren.
Det er mere problematisk om vinteren fordi der er
flere stalde (i fm. ind- og udlukning).
Kontrakt er sendt og accepteret af kommunen.
Der har været afholdt islænderstævne, Punktamot,
der var meget velbesøgt.
Successen gentages til foråret og er planlagt til den
13. april 2020 (2. Påskedag), evt. 5. juni samt 27.
september 2020.
I uge 28 er Genforeningsfest.
Der kommer to skilte mere fra SuperBrugsen og Ilja.
Fra næste år kommer Reitsport Matzen med.
Der er kommet afslag på bålhytte fra Sydbank.
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•

•

Nyt fra
•

•

•

Formand
1. Børneattester (link til
samtykkeerklæring)
2. Bestyrelse fremadrettet
3. Møde med klubkonsulent
Arno Gormsen
4. Distriksrådsmøde 2/12-19
5. D-stævne (mail fra Arno)
6. Genforeningsdistanceridt
16. maj 2020 (mail fra
Arno)
7. HTW-stævne – skal vi
afholde det og hvornår?
8. DRF Bredde Cup
9. Generalforsamling februar
10. Vedtægter og evt.
ændringer heraf
11. Ansættelseskontrakt
12. Aktiv ferie (vinterferien)
13. Red Barnet 19. april 2020
Kasserer
1. Medlemsindberetning
https://www.medlemstal.d
k/
Øvrige

Der er kommet tilbud på lys til den store ridebane.
Der skulle graves et nyt kabel ned, da det kabel der
ligger, ikke kan trække al strømmen.
Det kabel, der trækkes over jorden, gnaversikres.
Det forventes at der er lys på den lille bane fra
søndag den 15/12-2019.
26/1-2020 er der fyldt op med heste, men der
mangler 8 tilskuere for at det kan løbe rundt.

Formand
1. Husk børneattester til Louise.
2. Der skal mobiliseres nye kræfter til bestyrelsen.
Louise efterlyser folk.
3. Arno inviteres til møde 8. januar kl. 19.
4. Kort referat givet.
5. Louise skriver til Arno, at han gerne må søge Dstævne, men obs på datoer.
6. Det takker vi ja til.
7. Dorte og Jørgens datoer skal sendes til Arno.
8. Afholdes ikke i 2020.
9. 19. februar 202 kl. 17.30.
10. Louise sender vedtægterne til gennemsyn.
11. Louise tager fat i Arno.
12. Meldes fra til John Koch.
13. Meldes til Anette at vi ikke kan den 19. april, men at
de er velkomne til at komme en dag i sommerferien.
Kasserer
1. Der er indberettet medlemstal.
2. Det ser godt ud med regnskabet. Det ser ud til at vi
ender med et lille overskud.
Der skal ordnes tænder og vaccineres.
Øvrige
1. Cindy har indhentet tilbud på jakker (50 euro) og
hættetrøjer (30 euro) med logo.
2. PRC skylder Preben 300 kr. for leje af lift, Cindy
lægger ud og Lene overfører til Cindy.
3. Juleskridttur den 24. december kl. 10, der sluttes af
med æbleskiver og varm kakao.
4. Cindy har overtaget mandagsholdet pr. 1/11. Det går
godt.

Nyt fra Juniorudvalg
•

Arrangementer

•

Fastelavnsstævne lørdag den 22. eller søndag den
23. februar 2020.
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Staldvagter for PRC
•
•

27. december: Maria og Finn lukker ind og fodrer
28. december: Louise tager morgenvagten
Finn lukker ind og fodrer
29. december: Lene tager hele dagen

•
•
•

Ingen nye hold.
Ingen ledige pladser, der er pt. venteliste.
Cindy har overtaget mandagsholdet pr. 1/11-2019.

•

Zenia går stadig urent, men er ikke decideret halt.
Anke kigger på hende fredag den 13. december.
Duan og Mille mangler halvpart.
Stig prøver at lægge bagsko på Mille i forhåbning om
at det tager hendes halthed. Elevhestene skal have
smed den 31. januar 2020.

27., 28. og 29. december Mille (er
fordelt, se referat fra nov. 2019)
7. – 8. marts 2020 (tages på
januarmøde)

Status på hold/undervisere
•
•
•

•

Nye hold
Ledige pladser
Undervisere

Status på heste
Heste
Halvparter
Smed

•
•

Ridelejr på Rømø for voksne

•

Huset er udlejet resten af 2020, så hvis der skal være
noget i 2021, skal vi være tidligt ude.
Drøftes i januar.

Deltagelse i arrangementer, kurser,
workshops, møder

•

Forespørgsel om vi har lyst til at holde et kursus i
horsemanship. Cindy undersøger.

Eventuelt

•

Næste bestyrelsesmøde fredag den 24. januar kl. 1921.

Punkter til næste møde

•
•

Status på lys
Status på jakker/hættetrøjer

•
•
•

Events
•

Ryttermærker
•

Status på hold (udsættes til
februarmødet)

