Bestyrelsesmøde 24. januar 2020
Inviterede
Cindy Steffensen
Lene Jensen
Louise Sørensen
Maria Jepsen
Gæster
Jørgen Stærmose
Dorte Støy
Afbud
Anke Tæstensen
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

•
•
•
•
•
•

•

Nyt fra
•

Formand
1. Børneattester (link til
samtykkeerklæring)

Opstaldermøde den 29. januar kl. 19. Omhandler
sommergræsning.
Arbejdslørdag skal aftales.
Det kunne være fedt med en ringridergalge. Det kan
laves med bildæk, beton og galge.
Der skal laves inventarliste. Kan evt. lægges på
arbejdslørdagen.
Cindy skriver på hjemmesiden hvornår hallen er
optaget søndag den 26. januar.
Der er fastelavnsstævne for islændere 29. februar.
Hvis det regner, benyttes hallen. Hvis nogle børn
ønsker at være med til tøndeslagning og bålhytte,
der ikke er på islændere, kan de deltage for 30 kr.
Der planlægges på en børneridelejr (uge 32) - og
voksenridelejr (29/5-1/6) for islændere.

Formand
1. Afventer generalforsamling og ny bestyrelse.
2. Der skal findes ny formand, nye medlemmer og en
juniorudvalgsformand mellem 16-21 år.
Det kan blive nødvendigt at dispensere fra
alderskriteriet.
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2. Bestyrelse fremadrettet
(herunder konstituering og
Juniorudvalg)
3. Generalforsamling februar
4. Vedtægter og evt.
ændringer heraf

Vedtægter for
Padborg RideClub 2019.pdf

5. Årets Ryttere
6. Aktiv ferie (sommerferien)

Aktiv Ferie 2020
(Sommerferie).msg

7. Repræsentantskabsmøde

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cindy genopstiller som næstformand.
Lene genopstiller som kasserer.
Preben (Henriettes far) stiller op som medlem.
Finn genopstiller som suppleant.
Flg. træder ud:
Louise Søndergaard Sørensen (formand)
Maria Jepsen (bestyrelsesmedlem)
Anke Tæstensen (bestyrelsesmedlem)
Darijo Zilic (2. suppleant)
Afvikles jf. dagsorden.
Louise kommer med oplæg til evt. ændringer.
Louise printer opslag ud og lægger stemmesedler.
Der er ønske om at gennemføre Aktiv Ferie. Louise
sender til ny bestyrelse.
Det deltager PRC ikke i.
Louise takker pænt nej.

Kasserer
Information og
Årsregnskab blev præsenteret. PRC kom
deadlines vedr Repræsentantskabsmødet
2020.msg
overskud
på næsten 6.000 kr.

•
•

8. I-charge
Kasserer
Øvrige
1. Jakker
2. Lys
3. Andet

ud med et

Øvrige
På søndag er der heldagskursus i bomtræning, der er ca.
25 tilmeldte. Kantinen kommer og sælger mad og
drikke.
Lørdagsundervisning med Susanne: Vedtaget, at hun
lægger tre hold á hhv. 1 time til dem der skal sadle op og
45 minutter til dem, der kun skal ride.
1. Afventer juniorudvalg.
2. Lyset på den lille bane er færdigt. Der er også
kommet lys på løbegangen.
3. To med gavekort har meldt sig, en på syv år og en på
12 år.

Nyt fra Juniorudvalg
•

Arrangementer
1. Fastelavnsstævne
2. Ridelejr

Staldvagter for PRC
•

7. – 8. marts 2020

Status på hold/undervisere
1. Undervisere
2. Nye hold
3. Ledige pladser

1. Kantineudvalget sørger for slik. Semira er formentlig
dommer. Maria tager den på rutinen.
2. Afventer ny bestyrelse.

•

Tages op på februarmødet når ny bestyrelse
tiltræder.

1. Det er svært at finde en til torsdagsholdet, da det
kun er én time. Det kan være en mulighed at flytte
mandagsholdet til torsdag. Så vil Cindy kunne tage
undervisningen.
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2. Der er ingen planer om nye hold.
3. Der er 4 på venteliste som placeres på lørdagsholdet.
Status på heste
1. Heste
2. Halvparter
3. Smed

Events

1. Duan tages d.d. ud af undervisningen. Der arbejdes
på en ny pony som erstatning for Mille og en ny hest
som erstatning for Duan.
Zenia er stadig halt og skal have ny sadel.
Mille sættes til salg.
2. Alle har halvparter (undtagen Mille).
3. Kører planmæssigt.
•

Udsættes.

Deltagelse i arrangementer, kurser,
workshops, møder

•

Ikke noget på bedding.

Eventuelt

•

19. februar 2020 i forlængelse af
generalforsamlingen. Afgående
bestyrelsesmedlemmer deltager.

•
•
•

Staldvagt 7.-8. marts 2020
Ridelejr
Aktiv Ferie

•

Ridelejr på Rømø for voksne (2021)

Ryttermærker
•

•

Status på hold (udsættes til
februarmødet)

Næste møde

Punkter til næste møde

