Referat, bestyrelsesmøde 23. maj 2022
Deltagere: Vickie, Tanja, Katrine, Karoline, Anna Sophie (referent)

1. Lejekontrakt
Vi har fået ny lejekontrakt, vi har ingen indvendinger. Så vi skriver under og sender til kommunen.
2. Trailer opstilles til hestemøg
Vi har fået henvendelse fra en mand der ønsker at have en lille trailer stående til opsamling af hestemød.
Karoline vil skrive til kommunen og spørge om dette er tilladt. Der kan måske være regler ift. at det skal
være overdækket.
3. Generalforsamling
Der er ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni. Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen.
Dagsorden drøftes.
Tanja kontakter Lokalavisen ift. at få annonceret 14 dage før.
Dagsorden hænges op i rytterstuen 14 dage før.
4. Kontrakter
Der arbejdes på at lave opstalder-kontrakter og kontrakter til nye piger der skal arbejde på vores
trækkerhold.
5. Kommende arrangementer
Der er arbejdsdag på lørdag d. 28. Opgaver drøftes. Der laves opslag på FB og fysisk til at hænge i klubben.
Det bliver fra kl. 10-13. Karoline bager kage. Karoline og Katrine deltager fra bestyrelsen.
Der er stævne i pinsen. Der er begyndt at komme tilmeldinger.
Klubben afholder Skt. Hans Aften hvor vi siger farvel til Mette. Vi taler om at få det annonceret i avisen og
på Aula/Ebberup Skole samt Spar i Ebberup
Der er ridelejr i sidste weekend i juni. Invitation og tilmeldingssedler skal printes. Karoline printer og AS
hænger dem op
6. Opkrævninger/regninger
Anna Sophie overtager tjansen med at opkræve regninger fra Mette indtil videre
Vickie og Anna Sophie overtager hjemmesiden fra Dorte senest 1. juli
7. Elevheste
P.t. er der 6-7 ponyer/heste der kan gå med i undervisningen.
Vi har købt ny hest, Formula, en traver på 8 år og 162 cm i stang. Så snart han har en sadel skal han rides og
gøres klar til at kunne deltage på holdene. Sadelmager er bestilt til nogle af elevhestene d. 25. maj
Macnito er halt indimellem. Han skal undersøges og scannes af dyrlæge og derefter sættes til salg.

8. Maskiner
Lars P./Mand og Bil vil gerne lægge maskiner til og hjælpe med at holde udendørsarealerne. Vi ønsker at
have en plæneklipper og lign. liggende i klubben. Der drøftes idéer til dette
11. Ny Facebook-side
Der er kommet ny Facebook-side for at give bedre reklame udadtil og gøre det nemmere for folk at
finde/”like” klubben. Der er desuden oprettet en Instagram-profil. Der drøftes om der bør være en gruppe
på Facebook for medlemmer der kommer i klubben, hvor det er nemmere at kommunikere sammen. Der
arbejdes stadig på medlemsportal, nyhedsbreve m.m. der kan styres fra vores system ”ForeningLet” hvor
regninger også opkræves fra. Anna Sophie arbejder stadig videre med dette
Der drøftes om vi skal reklamere for klubben i Idrætsliv, Folkebladet eller Lokalavisen

