Referat fra bestyrelsesmøde den. 9/4-2019

Vi havde besøg af Jacob og Joakim fra Ebberup rideskole`s støtteforening.
De fortalte hvor langt de var kommet med arbejdet omkring det nye ridecenter i Ebberup.
Lige nu er det meget brainstorms arbejde og ideèr på gule lapper…….
De arbejder på mulige placeringer og gerne ud til landevejen så det bliver synligt ( af hensyn til evt.
investorer ) men stadig nemt tilgængeligt for ”vores” børn.

De skal i første omgang være klar med diverse papirer omkring placering, bygninger og hvilke nye
muligheder og tiltag der skal arbejdes med på det nye ridecenter samt anslået pris inden fondssøgningen
kan gå i gang. ( Ca. 15 – 18 mill. )
Der tales om et stort ridecenter med mange nye muligheder evt. skoleridning, fys, handicap, pararidning
Og andre spændende ting.
Samt at skabe flere arbejdspladser.
Der skal være plads til alle økonomisk og den hyggelige atmosfæren skal stadig bevares.
Støttegruppen tager ud og ser på hvordan andre rideklubber gør og får gode ideèr.
Støttegruppen er i kontakt med Dansk rideforbund i forhold til yderligere dispentationer på vores bokse og
får hjælp derfra i det videre samarbejde med veterinærmyndighederne.

Opråb fra stævneudvalget !!!!
Der søges hjælp til forskellige opgaver til vores kommende stævner………..
Meld jer meget gerne til at give en hånd med, der er både små og store opgaver og alle kan være med !
Og ovenikøbet er det super hyggeligt.
Stævnet til Juni er et kvalifikationsstævne og derfor meget vigtigt vi har folk til.
Der vil være mellem 75 og 100 startere pr. dag.
De vigtigste poster her vil være kritikhenter, skriver og bemanding af kiosk.
Herudover skal der gerne være folk min. 1 time før til at tage imod og vise ryttere udefra på plads.

I fremtiden er alle e-stævner åbne for ryttere i distrikt 7 medmindre andet skrives på Go.

Stævneudvalget søger sponsorpenge til fine gaver til vores stævner så hvis nogle har løst til at bidrage med
et sponsorat er de mere end hjertelig velkomne.
Sponsorer vil få deres navn op at hænge i klubben så de kan ses.

Strøelse i boksene

I fremtiden er det nu muligt at vælge mellem halm eller halmpiller i boksene, begge dele er iberegnet i
bokslejen.
Halmpillerne er behandlet så de ikke støver.

Til opstart må man tage :
Til hest max. 7 poser.
Til pony max. 5 poser.
Det forventede forbrug pr. uge vil være ca. 1 pose.

Hvis man stadig ønsker at bruge træpiller skal man selv sørger for at skaffe sig af med møget da disse ikke
længere må komme i containeren.

Sidste mand / kvinde lukker og slukker i stalden !!!!

Der har nogle gange om morgenen været lys i stalden og dørene til sadelrummene har ikke været låst.

Næste møde den 14 maj kl. 19.00 i rytterstuen.

Mvh. Bestyrelsen.

