Bestyrelsesmøde 12. marts 2019
Deltagere
Cindy Steffensen
Maria Jepsen
Louise Sørensen

Afbud
Anke Tæstensen
Lene Jensen
Darijo Zilic
(Finn Jensen)

Gæst
Renate Christensen

Punkt

Referat

Velkommen til Renate - overdragelse af PRC’s
forpligtelser

Renate giver rideskolen en kopi af lejekontrakt i
fm. heste, så vi har noget at lave en kontrakt ud
fra.

•
•
•
•

Smed
Dyrlæge
Eftersyn af udstyr
Nye elever

Renate vil gerne ringe og bestille smeden (han
taler kun tysk). Hvis han kommer om morgenen,
bliver de inde og kommer han om
eftermiddagen, bliver hestene taget ind.
Renate vil gerne tage sig af det fremadrettet, da
hun i forvejen er på rideskolen.
Renate har givet Maria en opgaveliste.

Møde med Jørgen og Dorthe (hvad skal vi have på plads
med dem) - se vedhæftede kontrakter

Dato hurtigst muligt.
Kontraktlige forhold.
Forpligtelser – arbejdsmæssigt.
Arbejdsdag.
Islænderundervisning.
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Udnyttelse af ridehuset.
Prisstigninger.
Ridehusbund.
Belysning udvendig.
Oprettelse af nyt hold (mandag eller torsdag)

Maria kan tage en times undervisning torsdag –
det undersøges om voksenholdet kan rykkes til
senere.

Hvordan gik Fastelavnsstævnet?

Fastelavnsstævne gik rigtig godt. Mange
forældre og god opbakning.

Hvordan gik det med børnehaven? - Maria fortæller om
dagen

Status på heste
•
•
•

Winnie, Oliver - halvpart Lærke
Ny(e) hest(e)
Møde med Zoe (vedr. ny hest)

Det gik godt med Børnehaven. Næsten alle fik
redet, både Maria, Renate og Mette deltog. Der
var 44 børn og 9 voksne. Louise lægger billeder
på Facebook.
Winnie er solgt til Susan og Manfred. Vi kan
desværre ikke låne Oliver.
Lærke har fået halvpart.
Bestyrelsen holder møde med Zoe i weekenden
vedr. ny hest.
Anke får lov til at købe Lille Pepsi og bestyrelsen
arbejder på at finde en ny 1’er-pony.

Juniorudvalg
•
•
•
•

Hvordan får vi dem i gang?
Er der nogle arrangementer vi skal have
reklameret for?
Ridelejr
Seletøjsdag

Maria har fået tilkendegivelser til Juniorudvalg:
Det er Liv, Signe, Henry, Lotti, Monique, Cecilie,
Caroline og Maja.
•
•
•
•
•

Maria indkalder til møde inden
afholdelse af ridelejr.
Maria laver pakkeliste, Louise laver
opslag på hjemmesiden.
Maria arrangerer seletøjsdag.
Maria vil gerne lave et Klar-ParatStævnestart inden stævnet i september.
Juniorudvalget arrangerer filmaften i
april eller maj måned
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Træner 1-kursus (alternativ dato for Camilla, da hun ikke Maria og Camilla undersøger muligheden for at
kan deltage)
komme på Speed-Træner I i slutningen af
https://www.rideforbund.dk/Uddannelseshuset/Traener oktober 2019.
%202018.aspx

Ryttermærker

Maria undersøger muligheden for at komme på
Ryttermærkeundervisning, så hun kan starte
hold op.
Lene sender ansøgning til Kultur- og
Fritidsudvalget omrefusion af
transport/kursusudgiften.

Reklame i SuperBrugsen

Reklame for Padborg Rideklub. Det vil
bestyrelsen gerne gøre brug af.
Maria tager kontakt til DecoPrint. Tages op på
næste bestyrelsesmøde.

Datoer for:
•

Bestyrelsesmøde 6. juni rykkes til kl. 1915.

Bestyrelsesmøde 1. august flyttes til 8. august.
Bestyrelsesmøder resten af året (som
udgangspunkt 1. torsdag i hver måned med
mindre, der er nogen i bestyrelsen, der ønsker
det flyttet - det aftaler vi på et bestyrelsesmøde)
o 4. april 2019
o 2. maj 2019
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6. juni 2019 (den vil jeg gerne have flyttet
pga. skolebestyrelsesmøde)
o (4. juli 2019) - juli er som udgangspunkt
mødefri - denne afholdes udelukkende
hvis der er noget, der ikke kan vente til
august
o 1. august 2019 - jeg forslår, at vi flytter
denne til den 8. august pga. sommerferie
o 5. september 2019
o 3. oktober 2019
o 7. november 2019
o (5. december 2019) - december er også
som udgangspunkt mødefri, men lad os
vurdere om det er nødvendigt når vi når
hen i efteråret
• Loppemarked
• Arbejdsdag(e)
• Andre events og arrangementer (springdage dressurdage - grill - fest)
Økonomi
Cindy indkøber 11 stk. lysstofrør.
o

Beholdning PRC - Støtteklub
Er der styr på betalende medlemmer samt hvilke
børn, der er tilmeldt hvilke hold?
• Forsikringer
• Trænerkursus - støtte ved kommunen
(https://www.rideforbund.dk/Uddannelseshuset
/Traener%202018.aspx )
• Indkøb (lysstofrør)
• Jakker fra Horze med tryk
• Internet
• Skokoste
Deltagelse i arrangementer, kurser, workshop, møder
•
•

•

•

Repræsentantskabsmøde 6. april (tilmeldingsfrist 25. marts)
o https://survey.enalyzer.com/survey?sess
ionid=feb7cdda-e4c8-4565-8ee8979a0b0a3181
o https://www.rideforbund.dk/servicemen
u/Om%20DRF/Repraesentantskabsmoed
er/Repraesentantskabsmoede%202019.a
spx
Få inspiration og viden til elevskolen - 24. marts 75 kr. (tilmeldingsfrist 10. marts)
o https://go.rideforbund.dk/kurserm%C3%B8der/viskursus.aspx?CourseId=KU006011

•

•
•

Arno (og Maria) deltager i
repræsentantskabsmøde. Arno melder
til.
Maria vil gerne deltage og melder selv
til.
Maria deltager og melder selv til.
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Ryttermærkeunderviser 13. april - 600 kr.
o https://go.rideforbund.dk/kurserm%C3%B8der/viskursus.aspx?CourseId=KU006029
Eventuelt
•

Lene undersøger muligheder for nyt lønsystem.
Lene undersøger mulighed for refusion for
kurser/transport (for Maria) ved kommunen.
Louise undersøger hvad det koster at få Bo ud
med en lift og sætte lysstofrør op.

Punkter til næste møde

•
•
•
•

Loppemarked
Arbejdsdag(e)
Andre events og arrangementer
(springdage - dressurdage - grill - fest)
DEcoPrint og SuperBrugsen

Økonomi
•
•

•
•

•
•
•

Beholdning PRC - Støtteklub
Er der styr på betalende medlemmer
samt hvilke børn, der er tilmeldt hvilke
hold?
Forsikringer
Trænerkursus - støtte ved kommunen
(https://www.rideforbund.dk/Uddannel
seshuset/Traener%202018.aspx )
Jakker fra Horze med tryk
Internet
Skokoste

