
Referat bestyrelsesmøde 6/6-18

Islænderundervisning:
Da der kun er 2 som rider på de 2 islænderhold, ser vi os nødsaget til at 
afskedige Line og lukke de 2 hold.
De fik dog en kort frist til at finde 2 mere som ville ride undervisning, så 
ville vi opretholde det ene hold.
Såfremt dette ikke lykkedes, lukkes begge hold efter sommerferien. Der vil
til enhver tid kunne ansøges om at oprette et nyt hold hvis der minimum er
4 ekvipager.

Stævner:
Vi er enige om at 100 kr. for en start til elevstævnerne er for dyrt, dette 
sættes fremover til 75 kr. og 85 kr til vores D stævner.

Skt. Hans og hjælperfest:
Er aflyst pga. ingen tilmeldinger og tørke.

Praktiske opgaver i klubben:
Ole er tovholder og Helle får lavet en ny hjælperliste som kan hænge i 
klubben.

Spis og snak:
Vi vil prøve og arrangere ”spis og snak” møder ca. hver anden måned i 
klubben. Tanken er en fællesspisning med et indput om vores 
hjælpegrupper.

Fond søgning:
Susanne er i gang.

Lokalrådet Ebberup:
Står til rådighed, hvis vi har brug for hjælp i forbindelse med flytning og 
evt. problemer.

Udendørsbaner:
Vi må nu benytte dressurbane 1, samt spring folden. Vi vil gerne have 
omdøbt springbanen til springfold, da det giver os problemer ved at det 
hedder en bane. Så kald den endelig SPRINGFOLDEN.



Udendørs arealer samt møddingsplads:
En lille håndfuld mennesker var mødt op i weekenden for og hjælpe med 
beskæring mm. De nåede desværre ikke alt da der ikke dukkede flere op.
Møddingsplads skal i gang nu her i weekenden og vi håber på flere 
hjælpere.

Alkohol og rygepolitik:
Alkohol må ikke nydes hverken i klubben eller på p-pladsen, adgang i 
klubben tydeligt beruset forbudt.
Alkohol er kun tilladt hvis klubben udskænker.
Rygning skal fremover foregå ved striglebommen på p-pladsen og ikke 
ved udendørsbaner og på trappen.

Arbejdsdag:
Bliver i september – nærmere info kommer.

God sommer !

Hilsen Bestyrelsen


