Bestyrelsesmøde 17. november 2019
Inviterede
Louise Sørensen
Maria Jepsen
Lene Jensen
Finn Jensen (suppl.)
Afbud
Anke Tæstensen
Cindy Steffensen
Darijo Zilic (suppl.)
Jørgen Stærmose (gæst)
Dorte Støy (gæst)
Punkt

Referat

Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt.

Intro med Stald Skyttehus/Jørgen og
Dorte

Udsættes til næste møde.

•
•
•
•
•

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

Nyt fra
•

•
•

Formanden
1. Kontrakt
2. Børneattester (link til
samtykkeerklæring)
3. Kæphestecup
4. Bestyrelse fremadrettet
5. Trækkere på
trækkerholdet
Kasserer
Øvrige

Formanden
1. Ændringer skrives ind, underskrives hurtigst muligt
og fremsendes til kommunen.
2. Udfyldes af alle bestyrelsesmedlemmerne og
ridelærere (på link) og afleveres til Louise.
3. Ønskes ikke på nuværende tidspunkt.
4. Der er flere, der træder ud af bestyrelsen til februar.
Der annonceres efter nye kræfter på Facebook og
hjemmeside.
5. Maria skriver til forældrene om der er interesse for
at betale 25 kr. ekstra pr. ridetime for at have
trækker.
Kasserer
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Foreløbigt regnskab blev præsenteret. Der er knap så
meget minus som der har været.
Der mangler at blive indkasseret 5.000 kr. i fm.
sponsorater. Cindy rykker.
Nyt fra Juniorudvalg
•
•

Arrangementer
o Julestævne
Elevskolecup

Økonomi
Staldvagter for PRC
•
•
•

23.-24. november Ronja (Cindy og
Darijo)
27., 28. og 29. december Mille
7. – 8. marts 2020 (tages på
januarmøde)

Status på hold/undervisere
•
•
•

Nye hold
Ledige pladser
Undervisere

Status på heste
•
•

Julestævne afholdes 1. december. Der er endnu ikke så
mange tilmeldte. Maria laver opslag om mulighederne
for at få hjælp.
Mht. elevskolecup deltager PRC ikke.
Økonomien blev gennemgået.
•
•

Cindy og Darijo tager staldvagten.
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
Cindy underviser mandagsholdet midlertidigt indtil
der bliver fundet en ny. Der ønskes en udefra for at
tilføre klubben nyt blod.

•

Store Pepsi har fået behandling af Malene, hun var
meget låst i skulderområde.
Zenia var låst i alle nakke- og lændehvirvler.
Mille var låst i alle led, herunder meget i nakke,
tunge- og skulder.
Mille er on/off halt, hvis ikke behandlingen giver
pote, skal det overvejes om hun har spat.
Det går godt med Stig. Mille går med forsko, men
ellers beskæres hestene efter behov (ca. hver 10.
uge).

Halvparter
Smed

•

Events
•
•

Julefrokost for PRC
Ridelejr på Rømø for voksne

Ryttermærker
•

•

Underviserne holder juleafslutning med de enkelte
hold. Der holdes ikke julefrokost i PRC regi.
Udsættes til næste møde.

•

Tidligst i foråret

•

Status på hold

Bestyrelsesmøde 17. november 2019
Deltagelse i arrangementer, kurser,
workshop, møder
1. Bevæg dig for livet-konference
(lørdag d. 4/1-2020 kl. 1300-1600 i
Messecenter Herning)
https://www.tilmeld.dk/bevaegdig
forlivet
2. Elevskolecup (lørdag d. 23/11-19
kl. 0930-1500 i Midtsjællands
Rideklub)

1. Den deltager PRC ikke i. Louise melder fra.
2. Gennemføres ikke i PRC regi i 2019-2020, så vi
deltager ikke.
3. PRC deltager ikke.

Invitation elevskole workshops nov2019.pdf

3. Distriksrådsmøde (mandag d. 2/1219 kl. 1900-2100 (?) på Folkehjem
Aabenraa)

Distriktrådsmøde
mandag 2. december 2019.docx

Eventuelt

Aflysning af timer
Der er et barn på 4 år, der har fået aflyst en ridetime.
Der skal vedtages princip for aflysning:
Såfremt ridelæreren aflyser undervisning med mere end
24 timers varsel fordi der kun er varslet én elev tilstede,
sørger ridelæreren for en passende kompensation i
form af erstatningstime.
Hvis ridelæreren mindre end 24 timer inden
undervisning bliver bekendt med, at der kun er én elev,
gennemføres undervisningen.
Ved aktiviteter relateret til PRC, kan undervisningen
aflyses uden kompensation (stævne eller lign.).
Ved sygdom forsøges undervisningen dækket af anden
underviser eller aflyses.
Hvis eleven aflyser, ydes ingen kompensation.

Punkter til næste møde

Sponsorater

