Bestyrelsesmøde den 2. Juni 2015
I den lille rytterstue kl. 19.30
Mødt: Christina, Gitte, Helle, Iben, Søren
Afbud: Janni, Linda
Ej mødt: Michael
Pkt. 1 Økonomi
Nyt opdateret budget. Der skal købes flis, grus og stenmel til den
daglige drift.
Enkelte støtter og bommer, så vi forsat kan holde stævner, nye PC-er
er indkøbt, de gamle er slidt ned. Nyt køleskab til cafeteriaet, er et
stort ønske, der indhentes tilbud.
Der skal indkøbes nyt lydanlæg og lægges strøm ned. Nyt lys i det
store ridehus, lyset sluger meget strøm. Priser skal undersøges og
tilbud indhentes.
Evt. Døre til det lille rytterstue, nye priser hentes ind. Det gør Gitte
Pkt. 2 Ridehusbund
Hofmann kommer den 7. Juli og ser på vores ridehusbunde. Så får vi
svar på hvordan han ser vores bunde og hvordan vi vedligeholder dem
fremadrettet.
Vi vil prøve ikke at have løse heste, løsspringning og longering i
ridehuset i hvert fald indtil Hofmann har været der. Det kan måske
hjælpe på at bunden få ro til at sætte sig. Der kommer opslag op i
denne uge, Søren laver opslaget.
Pkt. 3
Undersøges om der er lagt færdig isolering i den store rytterstue, Helle
undersøger.
Gulvvarme i den lille rytterstue skal også laves. Helle hører Marck så
det er klar til efteråret.

Pkt. 4
Ref fra sportsudvalget modtaget, øvestævnet rykket fra den 13 til den
14. Giver lidt udfordringer i forhold til cafeteriaet, dette meddelt
Karina dags dato, evt. et reduceret udvalg, endelig besked gives af
Gitte i denne uge til Karina.
Pkt. 5 Bilerne køre meget stærkt på Nordmarksvej, vi tager kontakt til
kommunen om skiltning og evt. Andre muligheder for
fartbegrænsninger. Iben kontakter Solrød Kommunen.
Pkt. 6 Der er ridemærkeprøve den 21. Juni 2015 og det lille ridehus er
lukket. Søren hænger opslag op. Det ligger på facebook.
Næste møde er den 7. Juli 2015

