Bestyrelses møde den 06.03.2018
1) Ponnyhold DM, Rengøring, Års rådsmøde, repræsentantsmøde
2) Opsamling fra Generalforsamlingen – alle synes det gik fint.
Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen: 1) Michelle vil gerne søge om lov hos
rideforbundet for at afholde et C-stævne (spring) uden doteringer men med præmier. Christina
sørger for at Michelle får go for at gå videre. 2) Låge fra tilskuerpladsen ned i ridehuset (det store) –
god idé. Søren bærer det videre til materialeudvalget. 3) Ophæng til rive i det lille ridehus sættes op
– Søren bringer det videre til materialeudvalget.
Ændring af klubbens love – Heller sørger for at klubbens regler bliver opdateret. Ændring af
betalingsbetingelserne lægges op på hjemmesiden og facebook af Gitte og Christina.
3) Børneattester – alle underviser bortset fra 3 har accepteret, hvilket betyder at disse 3 bliver streget
af undervisningsplanen.
4) Kontigent opkrævning – mange ved ikke at man skal være medlem af rideklubben når man færdes
og bruger faciliteterne på gården selvom man ikke er rytter. Bestyrelsen følger op på dette.
5) Opfølgning på restanter - Helle følger op. For fremtiden vil der blive hængt et brev op på
boksdøren hos dem som efter opkrævning og en første rykker ikke har betalt, kontigent,
ridehuskort mm.
6) Tiligere aftalte tiltag – for fremtiden må man af sikkerhedshensyn ikke håndtere mobiler til hest,
bruger man høretelefoner må du kun have en prop i øret. Der vil komme opslag på hjemmesiden,
facebook og i ridehusene. Gitte ogt Malene følger op.
7) Se punkt 4
8) Gennemgang af medlemslister – Christina laver indmeldings sedler som Helle afleverer til Rie /
Sara. De gennemgåes hver 2. måned.
9) Kommende landstævne spring - anskaffelser til springstævne behandlet af bestyrelsen. Christina
følger op. Torsdag den 12.04 lukkes det store ridehus kl. 18.00 for at bygge bane. Opslag på
hjemmesiden og facebook laves af Gitte.
10) Stole i den lille og den store rytterstue, overskyende stole pakkes sammen og stilles væk. Christina
bestiller presenninger.

