
Referat bestyrelsesmøde d. 3/10-18

Økonomi: Vi er godt med og har haft et godt overskud pga. vores ridelejre
men mange af disse penge er gået til vores nye mødding.

Status på stald og hold: Stalden er fuld pånær 2 bokse som pt. Bruges til 
foder og hø poser, vi drøfter alternative steder til disse ting da vi 
selvfølgelig gerne vil leje de 2 sidste bokse ud også. 
Pt. er der kun 3 hold som ikke er fyldt op og det er acceptabelt.

Freelance undervisning: Helle laver en skrivelse som skal udleveres hvis 
man tager en underviser ind udefra. Der skal undervises etisk korrekt og 
efter DRF´s regler, desuden skal underviseren selv have en forsikring.

Mette Tang får et skema som skal hænge i ridehuset så man kan se fra uge 
til uge hvornår Mette har enetimer i hallen, denne er dog kun vejledende 
og der kan forekomme ændringer.

Helle har lavet et super oplæg til hvordan vi fremadrettet skal køre vores 
ranglister så disse til en hver tid vil tilgode se vores medlemmer og daglige
brugere i klubben. Dette kommer der mere info om til vores næste 
pokaluddeling til vores juleafslutning i rytterstuen d. 21.12.18 Vi kan også 
afsløre at man fremadrettet får lov til at beholde den pokal man vinder.
De pokaler som er uddelt sidste år kommer til at stå som pynt i rytterstuen.

Helle er i gang med at booke Merethe Stenner til at komme og holde et 
foredrag i klubben om rideangst.

Nyt sted: Der er opstartsmøde d. 18/10-18 hvor der skal findes ud af hvem
som skal være i arbejdsgruppen fra forskellige instanser.

Fremover til vores klubstævner vil vi prøve at have trailer parkerings vagt 
på, og reklamere med dette, i håb om at vores startere bliver lidt længere 
og kigger.

Husk vores ridelejr og eftermiddags stævne i uge 42 og ikke mindst vores 
fællesspisning.

Mvh Bestyrelsen


