Bestyrelsesmøde Solrød rideklub
Den 12. maj 2015 kl. 19.00 i
Den lille rytterstue
1 Dagsorden

2. Sportsudvalg

3.Cafeteriaudvalg

4. Økonomi

5. Klubmodul

6. Springbane

7. Div. Baner og bunde

Evt. Yderligere pkt.

Referat
Flere punkter som vi tager
efter pkt. 11 og så tager vi så
mange vi kan nå
Evaluering af landsstævne
General snak om
Kommende stævne
landsstævnet – evaluering.
Orientering fra udvalget
Enig om at det er gået godt.
Øvestævne den 3 juni og 2728 juni er der klubstævne i
dressur og spring. Linda taler
med Hansen Planter omkring
potter der gik i stykker.
Næste stævne
Gitte er på ferie ved
klubstævnet og Pia er
torvholder. Vi talte om at få
nogle bedre krus samt
længden af vagter samt
bemandingen
Budget for resten af året
Vi talte om div. ønsker for
Investeringer , ønsker og prioriteringer året 2015. Der var mange.
Noget er til driften og til
stævnebrug. Så vi drøftede
hvad er need to have og nice
to have. Iben laver et overblik
over indtægter og udgifter til
næste år.
Kan vi bruge det
Der skal arrangeres et møde,
det kan sagtes være en fordel
og gøre især økonomien
nemmere at styre.
Brugen af græsbanen og spring
Enighed om at springbanen
skal bruges og ikke
misbruges. Vigtigt at støtter
og bomme ikke ligger på
jorden. Så holder vores
spring længere. Ok at alle
spring bliver brugt. Søren vil
lave et udkast til regler
omkring brugen af bane og
spring
Ridehus og udendørsbaner
Den bagerste bane skal laves
på det dårlige stykke. Vi

8. MobilePay
9. Rådsmøde
10. Vores hjemmeside
11. Oprydning

Hvad gør vi
Hvem deltager ved næste møde
solroedrideklub.dk
Skal vi have en oprydningsdag

Forsikring

Er vi overforsikret

Sponsorater

Erfaringer fra andre

.12. EVT
.

afskærmer det dårlige stykke
så vi ikke ødelægger den
mere. Det lille ridehus er
endnu ikke faldet helt til. Vi
får en med forstand på bunde
ud og kigge på begge bunde.
Og til at give os lidt
anbefalinger omkring
vedligeholdelse mv,
Droppes
Ingen møder
Christina vil kigge på det
Det arbejdes der videre på til
august
Iben arbejder videre med
dette.
Kan vi drage nogle erfaringer
fra andre klubber og
foreninger. Det bliver ikke
nemmere at få penge i kassen
via sponsorater. Hvordan kan
resten af bestyrelsen hjælpe
udvalget. Helle indkalder til
møde.
Alle

