Bestyrelsesmøde 8/8-18
Susanne har i sommerferien fået lavet klubbens APV i samarbejde med
Mette Tang.
Da klubben er dybt afhængig af dens frivillige hjælpere er vi desværre
nødsaget til at gå et skridt videre for at få den hjælp vi behøver – specielt
under den gruppe som hedder anlæg og vedligehold.
Mette Tang og Ole er blevet udstyret med en såkaldt hjælpeseddel som
udfyldes og planlægges i samarbejde med en af de to. Det foregår på den
måde at når man så har lagt 5 timers arbejde i klubben, stadig under anlæg
og vedligehold så kan hjælperens barn/barnebarn/ ell. Få en gratis ridetime
på en af Mettes hold - dette aftales ligeledes med Mette.
Pga. øget stigning i vores udgifter til at bla. at komme af med vores møg,
vil der hermed blive varslet en prisstigning på hver boks, gældende efter
generalforsamlingen i feb.
Pga. øgede omkostninger ved at leje hjælp udefra til bla. vores
møddingsplads bliver vi muligvis nød til at lave en yderligere prisstigning
så vi kan få dækket de udgifer vi har haft i forhold til dette. Dette kan
muligvis blive en midlertidig stigning såfremt at vi fremadrettet ikke skal
leje os til hjælp men at vores staldlejere i en højere grad tager ansvar for at
vi har en klub som er ”selvkørende” Dette vil ligeledes være på
dagsordnen til vores generalforsamling i feb
Fremover vil der kun være løsspringning om søndagen i lige uger og så vil
der være mulighed for at øve horsemanchip søndage i ulige uger i samme
tidsrum, der kan dog godt være 2 ekvipager på samme tid ved
horsemanchip, husk der stadig skal bookes tid ved at skrive sig på i
ridehallen.
Der bliver en dagsridelejr i uge 42 dog kun 2 dage denne gang, da vi ikke
kan få voksne hjælpere nok. Her kan dit barn over 13 år hjælpe til i 5 timer
og så få en gratis undervisningstime ved Mette.
Arbejdsdag bliver 27/10-18 – nærmere info kommer. Vi har bla. besluttet
at trappen på tilskuerpladsen skal fjernes helt og der fremadrettet skal
benyttes en stige til at komme op.

Til vores kommende stævne kan ingen fra bestyrelsen desværre deltage
men der er fundet afløsere for disse, dog kunne vi godt bruge lidt flere. Og
der skal også bruges hjælp i kiosken mm. Bestyrelsen gøre alt det klar de
kan torsdag før stævnet mht. kritikker, baner mm.
Bestyrelsen er i gang med at finde sponsor præmier.
Rygning er fortsat kun tilladt ved striglebommen, dog er dette ophævet til
vores stæver.
Vi arbejder på at hestene fremadrettet skal gå på spåner frem for halm –
Ole og Susanne er ved at udarbejde en prisudregning.
Mette Tang arbejder på om vores heste skal skifte foder, dette kommer der
mere om hvis dette bliver aktuelt.
Der arbejdes stadig på højtryk omkring vores eventuelle flytning og der vil
snarest blive indkaldt til infomøde omkring dette.
Vi vil i løbet af efteråret holde nogle forskellige arrangementer i klubben,
ved foredrag/undervisning udefra vil prisen være mere overskuelig således
at der er en pris for medlemmer og en anden pris en lille smule højere for
IKKE medlemmer.
Blandt arrangementer kan nævnes – banko, spis sammen, TREC, islænder
stævne, julestævne, foredrag mm. Nærmere info kommer.
Mvh Bestyrelsen

