Bestyrelsesmøde 8. august 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

Udsættes til næste møde

•
•
•

Kontraktforhandling status
Arrangementer fremadrettet
Andet

Nyt fra
•
•
•

Formanden
Formanden
Kasserer
Øvrige

Har holdt møde med Jørgen og Dorte ang.
kontraktforhandlinger. Der holdes formøde inden mødet
med fritidskonsulenten.
Kasserer
Laver regnskab til næste gang.

Nyt fra Juniorudvalg
•

Arrangementer

Økonomi
•
•
•
•
•

Intet nyt udover de arrangementer, der er i kalenderen.

Beholdning PRC - Støtteklub
Udeståender med medlemmer
Jakker fra Horze med tryk
(Cindy/Anke)
Skokoste (Louise)
Kløpinde på folde

Det ser fornuftigt ud. Der er kommet tilskud fra kommunen.
Regnskab gennemgås på næste møde.

Bestyrelsesmøde 8. august 2019
Kontraktgruppen
•

Status

Møde den 26. august kl. 18 med kommunen samt Jørgen og
Dorte.
Der tages udgangspunkt i eksisterende kontrakt.

Nedsættelse af gruppe for
fondsansøgninger
•

Status

Staldvagter for PRC
• 10.-11. august Lærke
• 24.-25. august Store Pepsi
• 7.-8. september Lille Pepsi
• 5.-6. oktober Zenia
• 23.-24. november Ronja
Status på hold/undervisere
•
•
•

Nye hold
Ledige pladser
Undervisere

•
•
•
•
•
•

Mille
Ros - udlån til rideskolen
Smed
Nye heste

10.-11. august Lærke - Maria
24.-25. august Store Pepsi - Finn
7.-8. september Lille Pepsi - Louise
5.-6. oktober Zenia - Anke
23.-24. november Ronja – Dario - Cindy

•

Ingen nye hold – tavlen er stadig gældende.
Undervisning fra 12. august.
Der er få ledige pladser. Hvis man vil starte til
ridning, skal man kontakte Maria.
Susanne starter på næste lørdag som underviser til
trækkerhold.
Mille er stadig halt.
Ros kommer på prøve resten af august måned.
Derefter tages stilling til om den hun er brugbar.
Stig er dygtig, dog lidt dyr.
Nye heste afventer kontrakt.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Maria laver opslag – Louise finder ud af hvad tid det
er.
Maria afholder kursus 24. august. Afsluttes med
filmaften.
Ulla Nissen har lavet opslag på Facebook.
Afventer udmelding fra Arno.
Tages op på septembermødet.
PRC deltager ikke i Aktiv Ferie i efterårsferien.

•

Afventer

•
Klar-Parat-Stævnestart 24. august
Padborg Park 25. august
Høstmarked Naturmælk 31. august
D-stævne 14.-15. september
Padborg Park 13. oktober
Aktiv Ferie en dag i efterårsferien

Ryttermærker
•

•
•
•
•
•

•

Status på heste
•
•
•
•
Events

1. møde afholdes efter kontraktforhandlinger.

•

Status på hold

Deltagelse i arrangementer, kurser,
workshop, møder

Maria og Camilla deltager i Træner I.

Eventuelt

Næste møde rykkes til den 22. august kl. 1830.

Punkter til næste møde

Kontraktoplæg drøftes på næste møde.

