Referat af Bestyrelsesmøde d. 13.6.2017
Deltagere: Lotte, Christel, Jacob, Dorthe, Susanne og Pernille
Afbud: Michelle N.
Michelle Q har valgt at forlade bestyrelsen, da hun er flyttet.
Louise vores islænder underviser har sagt op, og Susanne, Jacob og Dorthe er sat på
opgaven med at finde en ny, og der er et par stykker i kikkerten.
Pernille laver fremover referater.
Susanne har fået lavet en ”spiseseddel” som vi fremover vil bruge i forbindelse med
vores møder, så tingene bliver mere struktureret, da flere savner dette.
Vi har tidligere snakket om, hvordan vi i klubben er dækket ind med forsikringer, og
dette har lotte undersøgt, og gennem DRF er lønnet personale bestyrelsen og andre
frivillige i klubben dækket hvis der skulle ske en skade, på klubbens ting eller med
personerne, endvidere har vi også retshjælp.
Vi snakker om at Lotte skal undersøge om vi også kan få en lønsikrings forsikring.
Michelle står for at vi får 2-3 ponyer op til idrætsdag, ved hallen nu på lørdag, for at
vise ”vores flag”
Skt. Hans, der var desværre opstået en misforståelse, og flere havde fået forståelsen
af at der ikke skulle holdes noget alligevel, men vi fik i fællesskab stablet noget på
benene og det bliver godt, selv om vi er flere som ikke kan komme. Dorthe har bestilt
pølser ved gelsted slagteren og køber flutes til som vil blive solgt for 25 kr. susanne
har lavet en ”menu” hvor man sammen med en pølse og brød, kan få en is og
småkager samt kaffe for 50 kr.
Der er lavet opslag på facebook, hjemmesiden og i klubben.
Mette og Michelle står for årets sommer ridelejr, og de arbejder på at finde hjælpere.
De sørger for at få handlet ind mm. til alle dage, også fredag hvor det er skt. Hans
Vi snakker om i hvilket omfang vi skal bruge suplianterne i bestyrelsen og er enige
om at de trækkes først ind hvis flere melder fra i bestyrelsen og hvis vi har brug for
dem til nogle specifikke opgaver, som feks. At Anna Sofie Kisskov hjælper med
planlægning mm. Så vi kan komme til at afholde TREC stævner.
Lørdag d. 8. juli holder vi jubelærums stævne, og Lotte kæmper en kamp for at finde
dommere, så vi også kan afholde klasser om søndagen, og ellers skal
jubelærumsklasserne flyttes fra søndag til lørdag. I forbindelse med DRF 100 års
jubilærum holder vi i klubben jubilærums fest lørdag aften med grill og masser
hygge. Vi bestiller mad til grillen udefra med tilbehør og det vil komme til at koste

150 pr. pers. Og 75 kr for børn. Lotte arbejder på at der kan blive tilmelding via Drf
Go.
Vi holder åbenthus d. 26. aug. fra kl. 14 – 16 i forbindelse med Drf 100 års
jubilærum, og der vil i den forbindelse være forskellige aktiviteter Pernille snakker
med Mette om at hun arrangere noget dressur opvisning samt ponygames,
Dorthe/jacob arrangere islænderopvisning, Pernille står for at afholde ringridnings
konkurrence for alle i nærområdet, samt ”udlejning af pladser til loppemarkedet på P
pladsen. Michelle står for at give trækture til børn,
Pernille, Susanne og Lotte sørger for at få dette formidlet ud til avis, facebook,
hjemmeside, skoler og børnehaver.
Vi er blevet enige om at i år er sidste år vi har vores elevheste på Torø, da det slider
hårdt på dem og udbyttet er meget lille. Lotte kontakter lærerstandens forening og
oplyser dem om dette.
Susanne er ved at få lavet en sponsortavle til mindre sponsorater, altså en fælles tavle
og indtil videre kan vi sætte Martins beslagsmedie og Nårup pladeindustri på.
Vi har af Assens kommune fået tilskud på 18.000 kr til nyt vandingsanlæg i hallen,
dette vil kræve frivillige hænder, da det ellers vil koste 20.000 kr oveni.
Vi har fået lavet El eftersyn og fået udbedret diverse fejl, i den forbindelse har vores
forsikring forlangt at vi skal have flere brandslukkere i klubben, faktisk for hver 35
meter, dette tager Lotte sig af med brandmyndighederne.
Jacob har fået en hammer god ide, til at rede vores vej og så koster det ikke en krig,
dette er sat i værk og han er gået på jagt og Pernille undersøger om hun kan skaffe en
billig vognmand
Næste klubstævne udover det ovenfor nævnte er 23. og 24. Sep
Næste møde 8. august kl 19 ved Susanne
Mvh Bestyrelsen

