Bestyrelsesmøde 25. april 2019
(Flyttet fra den 2. maj 2019)

Inviterede
Cindy Steffensen
Maria Jepsen
Louise Sørensen
Anke Tæstensen
Lene Jensen
Afbud
Darijo Zilic
Finn Jensen
Punkt

Referat

Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

Intro med Jørgen og Dorte

Tusind tak for stor hjælp til åbningen af Ovalbanen.
Der må rides over marken på den sti, der bliver etableret (ved at
tilpas mange rider ruten) op forbi dommerhuset.
Der er ønske om at informationsniveauet hæves, dvs. at Jørgen
og Dorte får at vide når der er arrangementer, specielt hvis der
er overnatning.
Fremadrettet sender bestyrelsen referat ud fra
bestyrelsesmøder til Jørgen og Dorte. Kalender sendes desuden
også.
Der forsvinder tre heste fra 30. april. Derudover er der tre på
spring som endnu ikke er bekræftet.
Arbejdsdagen
Søndag den 5. maj 2019 - Kl. 0930 – 1500
Cindy laver opslag på Facebook og laver en liste man kan skrive
sig på.
Anke bager boller, Cindy bager kage.
Louise medbringer trailer og bil til arbejdsdagen.
Engbrandbæger har første prioritet, men det er muligt, at de
ikke er sprunget helt ud pga. manglende vand.
Der brændes ukrudt en dag hvor det regner – Louise aftaler med
Dario.
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Jørgen smører algedræber på banderne så de kan renses
søndag.
Der står to spejle, der kan sættes op.
Trække sand ud fra banderne.
Samle sten på markerne.
Louise tager fræser og forlængerledning med.
Lene spørger om PRC’s venner kan bistå med sodavand og
frokost.
Nyt fra
•
•
•

Formanden
Kasserer
Øvrige

Det lader til at vi stadig kigger på hest, så der skal snart laves en
rute, hvor vi tager ud og kigger på heste. Hellere give 5.000
mere for en hest og få en, der kan gå direkte ind i
undervisningen.
Lørdag den 11. maj tager Maria ponytræk for Signe.

Nyt fra Juniorudvalg

Pudseaften med overnatning lørdag den 27. april.

Staldvagter for PRC

Louise laver skrivelse til forældrene om forventninger til
efteråret samt krav om Ryttermærke.

•
•
•

Inddragelse af halvparterne
Forventninger til forældrene
Ligelig fordeling blandt
bestyrelsen

Opfølgning på møde med Jørgen og
Dorte
•

Kontraktgruppe nedsættes

Nedsættelse af gruppe for
fondsansøgninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cindy, Anke udgør kontraktgruppe for PRC.

Louise og Cindy udgør gruppen for fondsansøgninger.

Islænder til undervisning
Belysning udvendig
Mobile højttaleranlæg
Mobile lysanlæg
Radio
Ridehusbund (lerbund, træflis)
Småbeplantninger (popler,
piletræer)
Sponsorater til ridehallen
Vanding til marker
Ringridning

Status på hold

•

Alle hold er fyldt helt op. Maria undersøger om der er
kapacitet til flere hold.
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•
•
•

Nye hold
Ledige pladser
Signe stopper juni 2019

Status på heste
•
•
•
•

Toppa
Lille Pepsi
Halvparter
Smed

•
•

Der er ingen ledige pladser.
Maria sætter kriterier op for ny træner.

•
•
•
•

Kathrine kigger på Mille (der er halt) den 10. maj 2019.
Toppa er flyttet hjem.
Lille Pepsi kommer væk når vi finder en erstatning.
Anke overvejer om hun skal købe en pony som udlånes
til rideskolen, blot skal den kunne komme hjem i
sommerferien.
Der er indhentet tilbud på ny smed til elevhestene,
nuværende smed skal have en chance for at rette op på
de heste den er gal med.

•

Events
•
•
•
•
•

•
Padborg Park
Arbejdsdag den 5. maj
Kliplev Mærken
Loppemarked
Andre events (adfærd,
akupressur, grill,
dressur/springdage, fest, m.m.)

Ryttermærker
•
•

Hvordan gik kursus?
Opstart af ryttermærker (og
kriterier herfor)

Reklame i SuperBrugsen

•
•

•
•

Kurset gik fint – Ryttermærke 1 starter op efter sommerferien.
Prisen bliver på 600 kr.

Tages op igen når der mangler elever.

Økonomi
•
•
•
•
•

Minimum 50 mennesker til DHB den 2. juni – ind ad
bagindgangen. Cindy laver en begivenhed hvor alle
medlemmer inviteres.
Slås op på Facebook som begivenhed.
Lene og Cindy deltager og hører Arno ad om han kan
køre. Obs. på ponytræk den dag. Maria spørger
Juniorudvalget.
Loppemarked den 30. juni – Cindy laver oplæg.
Arrangeres i takt med folk falder over noget relevant.

•
•
•
•

Beholdning PRC - Støtteklub
Udeståender med medlemmer
Jakker fra Horze med tryk
Internet
Skokoste

•

PRC: 85.000 kr. PRC’s venner: 35.000 kr.
Der er sendt rykkere ud til dem, der mangler at betale.
Cindy og Anke undersøger mulighederne.
Der er umiddelbart ingen, der savner internet, så det
investerer PRC ikke i.
Louise arbejder på skokoste.

Deltagelse i arrangementer, kurser,
workshop, møder

Nil

Eventuelt

Ønske om kløpinde på foldene.

Punkter til næste møde

Staldvagter/Ryttermærker – Forventninger til forældrene.

