Bestyrelsesmøde 4. oktober 2019
Inviterede
Cindy Steffensen
Louise Sørensen
Anke Tæstensen
Lene Jensen
Afbud
Maria Jepsen
Darijo Zilic (suppl.)
Finn Jensen (suppl.)
Gæster
Jørgen Stærmose
Dorte Støy
Punkt

Referat

Godkendelse af referat og dagsorden
Intro med Stald Skyttehus/Jørgen og Dorte
•
•
•
•
•

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

1. Der kommer mange nye opstaldere, og der mangler
foldere vedr. medlemskab af PRC. Det kigger Louise
og Cindy på.
Bestyrelsen skal underskrive kontrakt på opstaldning
af elevhestene.
Rideskolen opfordres til at lave inventarliste.
Der er klager over, at der er meget rodet i gangen
efter undervisning.
Alle heste skal have grimer på på folden, og der har
været flere tilfælde hvor elevhestegrimerne har
været hægtet forkert.
2. Flg. ændringer indføjes i kontrakten:
a. I kontrakten skal der stå 2025 i stedet for 5
år.
b. Ikrafttræden ændres til 1/1-2020.
c. Udefrakommende betaler facilitetskort til
Stald Skyttehus – Jørgen og Dorte laver
folder.
d. Gældens størrelse indføjes og aftale om
afvikling skrives ind.
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e. Vedr. tilskrivning er under forudsætning af at
PRC ikke afvikler deres gæld.
f. Prisen på ”naturalier” fastsættes i samråd
mellem PRC bestyrelse og Stald Skyttehus.
g. DRF har været involveret i processen.
3. Cindy har skrevet til 30 forskellige virksomheder,
hvoraf 3 har sagt ja til at sponsorere 1.000 kr. pr. år.
a. PRC er gået i gang med processen omkring
opsætning af lys på den lille bane.
b. Der er 2 elektrikere, der har været og kigge,
og kommer med tilbud.
c. De firmaer, der har afslået sponsorat, har
tilkendegivet at de gerne vil sponsorere
gaver o.lign. ved stævner.
d. Sydbank ønsker større og levende
ansøgninger.
e. Jørgen foreslår at PRC får sponsorer til
boksene/hestene.
4. Der er ikke kommet flere arrangementer til. Der
ponygames den 12. oktober er aflyst. Der afholdes
ministævne den 7. december (julestævne).
Stald Skyttehus holder brandbægerfest den 18.
oktober 2019 kl. 1830. Seneste tilmelding tirsdag den
14. oktober 2019 til Dorte.
Der meldes hurtigt muligt en dato ud til julefrokost.
Der arbejdes på fredag den 13. december –
alternativt lørdag den 14. december.
5. Duans halvpart har vagt 27., 28. og 29. december.
Nyt fra
•

•
•

Formanden
Formanden
1. Kontrakt
2. Riders 1st
3. Breddeprojekt
4. Trænerlicens
5. Bevæg dig for livetkonference
Kasserer
Øvrige

1.
2.
3.
4.
5.

Behandlet i ovenstående punkt.
Louise skriver tilbage til DRF og takker pænt nej.
Louise skriver tilbage til DRF og takker pænt nej.
Vi deltager ikke i projektgruppen.
Deltagelse diskuteres på næste møde

Kasserer
1. Der kommer prisstigning pr. 1. januar.
Næstformand
1. Har spurgt om Hanne vil give holdundervisning, men
det kan ikke betale sig, da PRC bliver trukket i tilskud
fra kommunen (grundet alderen på medlemmerne).
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Nyt fra Juniorudvalg
•
•

Arrangementer
Elevskolecup

Økonomi
•
•
•

Beholdning PRC
Differentieret kontingent
Ny ferielov

Staldvagter for PRC
•
•

Udsættes til næste møde.

5.-6. oktober Zenia
23.-24. november Ronja

1. PRC: 106.775 kr. pr. 30/9-2019.
2. Tages op på generalforsamling.
3. Der er umiddelbart ikke nogen udfordringer

1. Anke
2. Cindy (og Darijo)
Duans vagter i december fordeles på novembermøde.

Status på hold/undervisere
•
•
•

Nye hold
Ledige pladser
Undervisere

Status på heste
•
•
•
•
•
Events
•
•

Udsættes til næste møde.

Mille
Duan
Halvparter
Smed
Nye heste
Padborg Park 13. oktober
Julefrokost for PRC

Ryttermærker
•

Udsættes til næste møde.

1. Annonceret på Facebook.
2. Dato meldes ud hurtigst muligt.

Udsættes til næste møde.

Status på hold

Deltagelse i arrangementer, kurser,
workshop, møder

Deltagelse i Bevæg-dig-for-livet tages med på
novembermødet.

Eventuelt

Ridelejr på Rømø for voksne (Anke kommer med priser).

Punkter til næste møde

Tilgår

