Bestyrelsesmøde 3. april 2019
Inviterede
Anke Tæstensen
Cindy Steffensen
Darijo Zilic
Lene Jensen
Louise Sørensen
Maria Jepsen

Afbud
Finn Jensen

Punkt

Referat

Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

Møde med Jørgen og Dorthe

Der er lavet separat referat fra dette møde (kun
for bestyrelsen)

Oprettelse af nyt hold om torsdagen fra 2. maj 2019

Maria tager undervisning torsdag fra kl. 17-18.

Padborg Park – oprydning efter events

Oprydning kl. 17. Darijo er kontaktperson og
sørger for handsker og poser.

Status på heste
•
•
•

Toppa
Lille Pepsi
Nye halvparter

Nyt fra Juniorudvalg

•
•
•
•
•

28. april
2. juni
16. juni
24. august
13. oktober

•
•

Toppa skal hjem til Birgitte efter Påske
Lille Pepsi fortsætter indtil vi finder en
værdig afløser
Der er folk i kø til halvparter. Emilia har
fået halvpart på Mille og der er en der
kommer og kigger på Lille Pepsi.

•

•
•
•

Skovture hver 3. søndag. Datoer sættes i
kalenderen.
Pudsedag med filmaften den lørdag den
27. april med overnatning.
Filmaften 25. maj med overnatning.

Bestyrelsesmøde 3. april 2019
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsdag 16. juni med grill
Ridelejr 1. – 5. juli
Springstævne (ministævne) 24. august
Klar-parat-stævnestart 31. august
Filmaften 21. september
Ponygames øvedag 12. oktober
Julestævne (ministævne) 7. december

Ryttermærker

Maria tager på kursus medio april og må
derefter undervise i Ryttermærker,
Intromærker, osv.

Reklame i SuperBrugsen

Afventer afklaring af fremtiden.

Rideture hver 3. søndag

Hver 3. søndag har halvpart førsteret og hver 3.
søndag, har andre førsteret. Der køres efter
først til mølle-princippet, dog med rul så det er
den samme hver gang.
Ponyerne/hestene må gerne rides af halvpart de
dage de andre rider.
Maria laver en seddel og opslag på Facebook
inden hver skovtur.

Datoer for events tilføjes på hjemmesidens kalender:
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsesmøder
Padborg Park
Kliplev Mærken
Loppemarked
Arbejdsdag(e)
Andre events og arrangementer (dressurdage grill - fest)

Økonomi
•
•
•
•
•

•
•
•

Lønsystem (har kommunen et man kan bruge?)
Beholdning PRC - Støtteklub
Er der styr på betalende medlemmer samt hvilke
børn, der er tilmeldt hvilke hold?
Forsikringer
Støtte ved kommunen
o Trænerkursus
o Ryttermærkekursus
Jakker fra Horze med tryk (afventer kontrakt)
Internet (afventer kontrakt)
Skokoste

Louise tilføjer datoer på hjemmeside.
Søndag den 5. maj.
•
•
•
•

Brandbæger
Brænde ukrudt
Bander
Grill

•
•

Vi fortsætter med nuværende system.
PRC 81.000 kr. pr. 31/3. Støtteklubben
ca. 33.000 kr.
Der er styr på hvem der mangler at
betale.
Forsikret gennem DRF og Dansk Erhverv
Afventer afklaring af fremtiden
Lene søger refusion for kurser ved Pia
Sørensen ved Aabenraa Kommune.
Louise undersøger skokoste

•
•
•
•
•

Bestyrelsesmøde 3. april 2019
Deltagelse i arrangementer, kurser, workshop, møder
•

Maria deltager i ryttermærkekursus.

Ryttermærkeunderviser 13. april - 600 kr.
o https://go.rideforbund.dk/kurserm%C3%B8der/viskursus.aspx?CourseId=KU006029

Eventuelt

Der er ønske om at der søges om støtte til en
islænder til børn/voksne med specielle behov.
Pavillonen er rådden og bliver derfor revet ned.
Arno undersøger om midler til shelter kan
konverteres til bålhytte.

Punkter til næste møde

•
•
•
•
•

Loppemarked
Arbejdsdag
Andre events (adfærd, akupressur, grill,
dressur/springdage, fest, m.m.)
Jakker fra Horze med tryk
Internet

