Referat af bestyrelsesmøde i Solrød rideklub
Tirsdag den 6. december 2016 kl. 19.00 hos Christina
Mødt

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

Afbud

Pkt. 1

Sportsudvalg Klubmesterskab 2017 dressur og spring
Koordinering af fællesmøder og facebook
Ansvarsfordeling i sportsudvalget
Arbejdsweekend i påsken og påskefrokost
Opfølgning stævne og ryttermøde
Dressur holdes over 1 stævne og regler opdateres fra år til år. Spring for 2017 er endnu ikke
fastlagt.
Rådsmøder/koordinerings møder, Louise møder for sportsudvalget, Op pyntning er Christine
Wiid og Karina skaffer dommere hjælperlister osv. Omkring landsstævne, laves der et
landsstævneudvalg. Alle meldes ind på facebookgruppen – sportsudvalg Sponsorudvalget
skal også tilknyttes.
Da vi skal have klubstævne i maj, forslå vi en arbejdsweekend og med efterfølgende frokost,
lørdag d.22. april 2017, 3 timer. Klubben giver drikkevare. Timerne planlægges ved
bestyrelsesmøde den 4/4 2017 og Linda bager kage. Karina laver opslag.
Ring og spring den 8/2 og øvestævne den 10/2, Søren vil lave fredagsbar den 3/2 2017 kl.
17.00
Løsspring flyttes fra tirsdag til onsdag fra kl. 13.30 – 15.30. Timen tirsdag fra kl. 9 – 10
slettes.
Liste fra ryttermødet gennemgået og flere ting er sat i gang.

Pkt. 2

Opfølgning fra sidste møde El tavle i det store ridehus laves mellem jul og nytår 2016.
Port i det store ridehus, tilbud kommer i næste uge
Må man longere med rytter i det store ridehus, Nej, alt
longering foregår i det lille ridehus, både med og uden rytter.

Pk.t 3.

Generalforsamling 2017, dato, hvem er på valg, spisning og dirigent,
Den 28/2 2017 kl. 19.00. På valg er Michael, Gitte, Linda og Janni.

Pkt. 4

Ridehuskort

Div. udeståender. Alt under kontrol.

Pkt. 5

Ref. fra stævne koordinerende møde, kort info vedr. stævner.

Pkt. 6

Ansøgning til fonde – tilbud på bund og spring evt. andet, Iben bunde og Helle spring

Pkt. 7

Ridehusbunde og bundmateriale, det sidste er brugt, nyt skal bestilles.

Pkt. 8

Årshjul, vi lægger kalender ind på vores hjemmeside, sådan at vi bliver bedre til at komme på
forkant

Pkt. 10
Update div udvalg, swipp udløber 31/12- 2016. Regning på flagstænger, Linda sender dette.
Cafeteriaudvalg er rengøringsansvarlig, Lene og Søren er sodanvandsansvarlig, Gitte og Benjamin er
indkøbsansvarlig og Vibeke er kageansvarlig.

Pkt. 11
laves

Evt., Udlån af møbler, husk at vi lige skriver rundt. Jord på springbane. Rør med kabel skal

