Bestyrelsesmøde 12. juni 2019
(Flyttet fra den 6. juni 2019)

Inviterede
Cindy Steffensen
Maria Jepsen
Louise Sørensen
Anke Tæstensen
Lene Jensen
Afbud
Darijo Zilic
Finn Jensen
Gæster
Dorte Støy
Jørgen Stærmose
Punkt

Referat

Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

Intro med Jørgen og Dorte

25. juni har Stella klubaften ovre på Ovalbanen fra kl. 18-21.

-

Opfølgning på arbejdsdag
Staldvagter (hvornår har PRC?)
Prisstigninger
Arrangementer fremadrettet
Andet

Nyt fra
•

•
•

Dorte sender liste med navne ud snarest.
Facilitetskort for udefrakommende vil Jørgen og Dorte have
25 kr. for pr. gang. Det står i kontrakten.
Formanden

Formanden
o Kliplev Mærken
o Padborg Park (DHB)
Kasserer
Øvrige

Padborg Park 15. juni kl. 17
--------------------------------------------------------------------------------Ponytræk - Oldemorstoft 22. juni kl. 10-13
Louise, Liv, Signe, (Henriette) og Cindy deltager.

HTW 30. juni 2019: Louise

Ponytræk – SuperBrugsen 10. august kl. 10-14
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Aktiv Ferie – PRC 24. juli 2019 kl. 11-16
Louise – Renate skal spørges
--------------------------------------------------------------------------------Ungdommens Røde Kors
9/7 – kl. 09-12: Anke/Maria/Lotti
10/7 – kl. 09-12: ?

Kliplev Mærken: Det gik rigtig godt indtil det begyndte at
regne. Ponytræk gav 3.300 kr.
Maria
31. august: Høstmarked Naturmælk.
Der har været 3 ansøgninger til jobbet som underviser. Det
er endnu ikke afklaret hvem der får jobbet.
Lene
Jørgen og Dorte kræver facilitetsleje for udefrakommende.
Nyt fra Juniorudvalg
•

Ridelejr

Kontraktgruppen (Cindy og Anke)
•

Cindy tager køkken og heste lørdag

Louise tager toilet og kigger heste søndag.
Weekenden 15. - 16. juni
Staldvagter fordeles for de næste tre --------------------------------------------------------------------------------måneder
Staldvagter fordeles på heste/ponyer fremadrettet så
halvparterne deltager.

Status på hold/Undervisere
•
•

Afventer afklaring med Jørgen og Dorte.

Status

Staldvagter for PRC
•
•

Afventer afklaring med Jørgen og Dorte.

Status

Nedsættelse af gruppe for
fondsansøgninger
•

Ridelejr kører planmæssigt.

Nye hold
Ledige pladser

Ingen nye hold.
Der er kommet ledige pladser på torsdagsholdet.
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•

Undervisere (gave til Signe, stopper
ultimo juni)

Status på heste
•
•
•

Mille
Smed
Nye heste

Cindy køber gavekort til Signe.
Maria er i dialog med potentielle undervisere.
Mille: Det går bedre, men det er en proces.
Zenia har det bedre efter kiropraktorbehandling.
Der kommer smed den 3. juli mens der er ridelejr, så der
bliver lavet en ”Spørg smeden-session”.
Nye heste sættes på hold indtil afklaring med Jørgen og
Dorte.
Se ovenfor.

Events
•

•
•

•

Padborg Park
o 16. juni
o 24. august
o 13. oktober
Loppemarked (30. juni)
Aktiv ferie (24. juli)
https://epaper.dk/aabenraa/aabenr
aakommune/kultur-og-fritid/aktivferie-2019---h%C3%A6fte/
Andre events (adfærd, akupressur,
grill, dressur/springdage, fest, m.m.)

Ryttermærker
•

Status på hold

Økonomi
•
•
•
•
•

Maria starter hold op efter sommerferien.

Udsættes til næste møde.

Beholdning PRC - Støtteklub
Udeståender med medlemmer
Jakker fra Horze med tryk
(Cindy/Anke)
Skokoste (Louise)
Kløpinde på folde

Deltagelse i arrangementer, kurser,
workshop, møder

Der laves ikke flere arrangementer foreløbig.

Eventuelt

Anke og Cindy skal senest 23. juni have input til kontrakt.

Punkter til næste møde

Økonomi

