Referat for bestyrelsesmøde d. 18/1-2022
1. Fondsøgning
a. Der er kommet afslag fra Albani fonden og fynske bank fonden
b. Der er desværre ikke ressourcer i klubben lige nu til at vi selv kan gøre noget for en
ny bund
c. Vi afventer ny puljesøgninger
2. Klubben skal have El-Eftersyn
a. Tanja følger op og kontakter den lokale El mand til eftersyn
3. Kloak Henstilling
a. Der er indsæt tegninger vedr. klok til godkendelse hos kommunen, vi afventer det
endelige svar
4. Generalforsamling
a. Generalforsamlingen bliver afholdt fredag den 25. februar kl 17
b. Der skal nye medlemmer til
c. Karoline Pihl Winterø har trukket sig, Maria Christiansen har trukket sig
d. Vickie, Tanja og Karoline Holt-Kristensen stopper i bestyrelsen herefter
5. Husdyr tilladelse
a. Vi arbejder stadig på godkendelsen af den nye husdyrtilladelse, og der er høringer i
gang fra kommunen
b. Vi er i samarbejde med Velas omkring ansøgning
c. Tanja snakker med Mette omkring de sidste detaljer i ansøgningen
6. Fastelavn-sponsor stævne d. 27. holdridning, dressur og spring
a. Karoline aftaler endelig med Mette og tager ansvar for dette stævne
7. Prisstigninger
a. Der vil fra 1/5 være prisstigning:
i. Opstaldning boks gl. stald (inkl. 3 stald-weekender pr. år pr. hest) pr. mdr.
1100 kr.
ii. Opstaldning ny stald (inkl. 3 stald-weekender pr. år pr. hest) pr. mdr. 1200
kr.
iii. Mugning af halmpiller i boks pr. mdr. 330 kr.
iv. Udfodring af eget, klargjort wrap/hø 2-3 gange dagligt pr. mdr. 70-95 kr.
v. Udlukning på fold (kun i hverdagene) pr. mdr. 170 kr.
vi. Ud- og indlukning på fold (kun i hverdagene) pr. mdr. 230 kr.
vii. Facilitetskort med deltagelse i holdundervisningen (fri afbenyttelse) pr. mdr.
220 kr.
viii. Hold-undervisning under 18 år egen hest pr. mdr. 320 kr.
ix. Hold-undervisning under 18 år klubhest pr. mdr. 355 kr.
x. Hold-undervisning over 18 år egen hest pr. mdr. 345 kr.
xi. Undervisning hold ½ time, pr. mdr. 350 kr.
Dato for næste møde bliver i februar.

