Bestyrelsesmøde Solrød rideklub
Den 4. august 2015 kl. 19.00 i
Den lille rytterstue
Tilstede
Afbud

Helle, Linda, Janni, Gitte, Søren, Michael, Christina
Iben

1 Dagsorden
2. Sportsudvalg

Evt. Yderligere pkt.
Springstævne i august
Springbane, grus og vand – orientering på Go´
Orientering fra udvalget
Spring til banen
Mesterskab for hold

3.Cafeteriaudvalg

Næste stævne
Brug af cafeteriet i hverdagen, herunder også
køkkenet.

4. Økonomi
5. Klubmodul

Flis til ridehusene
Grus til springbanen
Støtter
Hvad gør vi nu?

6. Bunde og baner

Konsulent

7. Div. Baner og bunde

Ridehus og udendørsbaner

Ingen yderligere pkt.
Linda havde ikke været med til sidste møde pg ferie. Men der er
godt styr på det. Helle har bestilt grus via Marck som også sørger at
det kommer på banen. Aftalt med Marck at han sørger for vanding af
banen hvis den er tør. Også talt med Karina om, at vi oplyser på GO
at der er kommet grus på vores springbane. Søren har bestilt enkelt
støtter. Hvis vi mangler spring så kan vi låne på KAR kontakt
Michael Ladegaard.
Aftalt med Marck at vi får lavet den bagerste bane, da vi skal bruge
den til opvarmning. Helle sørger for at bestille underlag ca. 25 m2
Der indkaldes til møde i cafeteria udvalget.
Derud over havde vi en general snak omkring brugen af køkkenet i
den store rytterstue. Det vil blive åbnet lige så snart vi kan aflåse div
skabe med indkøb til stævner og andre arrangementer. Og så kan
køkkenet benyttes. Det skal altid efterlades rengjort og i orden.
Helle har bestilt flis og grus. Der bestilles et lager.
Søren har bestilt støtter hos en af vores gode sponsorer.
Aftalt at vi arrangere et møde, for at finde ud af hvad klubmodul kan
hjælpe os med. Dette bliver til næste møde den 2. september 2015
kl. 19.00
Søren har fået fat i en ny konsulent som vil komme hurtigst muligt.
Som hjælp til at holde vores baner, som skal kunne holde til alle
former for ridning, dressur, spring, motion, løse heste og løsspring
samt longering, de sidste ting kun i det lille ridehus.
Stenmelsbanen bliver lavet inden springstævnet, Flis i det store
ridehus, afventer lige konsulent, lige som det lille ridehus.

8. Festudvalg
9. Spornsorudvalg

Status og fremadrettet

10. Materialeudvalg

Oprydning og rep inden vinter

11. Evt.

Springbanen får grus og vand inden stævnet. Selv om vi normalt
ikke vander udendørs, er den første dressurbanen blevet vandet.
Den skal evt. også have lidt mere flis. Gården har endnu en gang
været søde og slå græsset på springbanen. Helle laver seddel
omkring brug af springbanen, sådan at vi får flyttet springene
engang imellem, at der ikke ligger bomme på jorden og at
bestyrelsen får besked hvis et spring går i stykker, sådan at vi får
lavet det hurtigst muligt. Michael ser på de spring der er gået i
stykker inden stævnet.
Helle indkalder til møde
Janni laver status over gaver til springstævnet, Helle indkalder til
møde i sponser udvalget.
De 3 dommertårne gås igennem inden vinter. De øvrige laves ikke.
Aftalte at det grønne mellem de 2 dressurbaner fjernes til efteråret,
Helle har talt med Marck om dette i forhold til maskiner.

