Referat fra bestyrelsesmøde d. 7.9.17
Susanne Ferning er indtrådt som formand
Vi er blevet spurgt om reglerne for underviser udefra.
Reglerne er således:
Alle der skal ride undervisning skal være medlem, have facilitetskort,
klippekort eller betale 40 kr til klubben for brug af faciliteter.
Hvis du som ikke medlem gerne vil ride kan dette lade sig gøre en gang
og så koster det 60 kr.
Hvis ridehallen skal lukkes koster det oveni 200 kr pr time og der skal
spørges om lov hos bestyrelsen (mig) så det kan blive slået op. Hvis
hallen ikke lukkes koster det ikke andet end det først nævnte men der
skal derimod undervises med headset.
Fredag d. 15.9 kl. 11.30 kommer der et firma og retter vores bund i hallen
op, og der er derfor lukket i 3-6 timer.
Vi har klubstævne d. 23. og 24. september. Der er opsat hjæperlister, og
vi opfordre alle til at give en hånd med, uanset om du skal ride eller ej,
uden hjælpere, ingen stævner.
Husk at vi lørdag aften holder grillfest, hvor der er tilmelding via DRF go,
eller til Mette.
Vi kunne godt bruge 2 til at grille pølser på pladsen, 1 lørdag og 1
søndag.
Igen i år holder vi ridelejr i efterårs ferien mandag, tirsdag og onsdag for
alle interesserede i tidsrummet 9-14.30 og hallen er derfor lukket i disse
timer.
Det er Pernille og Rikke som står for lejren.
I efterårs ferien skal vi have etableret nyt vandingssystem i ridehallen og
der vil derfor være lukket når der arbejdes på dette. Nærmere info
kommer på facebook samt hjemmeside
Vi har atter fået en ny sponsor og der arbejdes fortsat på at få lavet de
nye reklameskilte.
Vi har hårdt brug for hjælp til forskellige ting i klubben, det kan være
noget praktisk hjælp i forbindelse med vores arrangementer eller til at
monterer en ny krybbe. I den forbindelse vil vi prøve at få oprettet en

form for en støtteforening og vi håber meget at nogen vil møde op til
infomøde om dette.
Vi tager imod al hjælp med kyshånd og jo flere vi er, jo færre timer drejer
det sig om for de enkelte personer.
Lotte og Susanne skal til halvårs møde d. 20. sep. Sammen med andre
klubber og de vil i den forbindelse prøve at drøfte med de andre klubber,
hvad de gør for at få hjælpen og for at opretholde et flot sted.
Vi har arbejder på et nyt tiltag med overskriften: Ridning som ekstra
motorik. Som skal være et tilbud til feks. Pilehaveskolen, som i forvejen
har et hold som går til ridning i klubben en time om ugen.
Undervisningen vil foregå fredag formiddag.
Vi oplever fremgang i klubben vi er oppe på 130 medlemmer, og vi har
kun 4 ledige bokse i stalden.
Rikke har overtaget tjansen med at opdatere vores ranglister. Fremover
er der ikke kun en pokal til vinderen men også en stor flot roset til 2. og
3. pladsen.
Husk hvis du har været til stævne og få udfyldt og afleveret dine
resultater i plastiklommen på opslagstavlen i rytterstuen, inden for ca 1
måned efter start, dette gælder også ved vores egne elevstævner.
Vi er i gang med at arrangere et foredrag med Winnie Stubkjær
Lauersen, så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 25.10.17 nærmere
info følger på facebook og hjemmesiden
Ringridning var en succes til vores åbenthus og vi vil arbejde på at få
arrangeret mere af det.
Vi trænger til at få genopfrisket lidt 1. hjælp og vi vil derfor undersøge
muligheden for at få en underviser ned i klubben.
Vi har enkelte hold som køre med for få ryttere og dette skal der
arbejdes på.
Vi holder julefrokost d. 18/11 kl. 18, nærmere info kommer på facebook
og hjemmesiden.

Vi er blevet spurgt om vi vil hjælpe nede i Assens i forbindelse med julen,
og vi skal derfor til assens med 2 ponyer i 2 timer enten lørdag eller
søndag i uge 49 og igen i uge 50.
Den 22. dec. laves der et stort juleoptog gennem assens med privat
heste/ponyer
indvidere skal der bruges nogle kreative folk fra klubben til at
klippe/klister med børn nede i den gamle Bambi, nærmere info kommer
på facebook og hjemmesiden.
Næste bestyrelses møde er d. 2. november kl 19

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen

