Referat af bestyrelsesmødet d. 20.09.2018

Mødested:

TRK

Deltager:

Holger Holm (Formand)
Evald Nielsen (kasserer)
Belinda Kramer (Næstformand)
Malene Jakobsen
Karin Christensen (daglig leder)
Ronni Pedersen (1. suppleant)
Jette Jensen (2. suppleant)

Fraværende:

Ina Budde
Tina Poulsen (sekretær)
Simone (Juniorudvalg)
Louise Sørensen

1. Orientering juniorudvalg
Intet at berette.

2. Orientering formand
Har deltaget i elevskolemøde.
Underviserne er blevet opfordret til at komme med kort beskrivelse af hvad deres undervisning indeholder og
hvad der kunne være mere eller mindre behov for.

3. Orientering fra kasserer
Har haft kontakt til (Lotex) vedr. brandeftersyn - Brandslukkerne skal have et eftersyn og tjekkes.
Felix er blevet solgt.
Vores hold er stort set alle fyldt op.

4. Orientering fra nedsatte udvalg
Intet at berette

5. Orientering fra dagligleder
Der overvejes, at der kan komme ekstra udgifter for ekstra særlige ønsker om fodring af private heste.
Alt henvendelse vedr. forbedringsforslag, ris og ros bedes sendes pr. mail til hele bestyrelsen, så personale og
bestyrelsesmedlemmer ikke skal bruge tid på det i dagligdagen.
Bestyrelsesmedlemmer skal ikke være kede af at være tilstede på rideskolen, dermed menes, at de ikke skal
bombarderes med brok. Derfor så kom med ris/ros via mail til bestyrelsen (mailadresser findes på
hjemmesiden).

6. Renovering af stald
Der er aftalt der laves en liste over ting der mangler at blive lavet/hjulpet med – Holger laver denne.
Et par enkelte småting i de sidste bokse mangler, ellers så er alle bokse klar til brug.
Der mangler et afløbsrør fra den ene vinduesboks.

7. Status over springundervisning/kursus
Det undersøges hvad der er af muligheder.

8. 50 års jubilæum
Mangler tilbagemelding fra det udvalg, der meldte sig under sidste ryttermøde.

9. Evt.
Der blev kort talt om den kommende recertificering og der er enkelte småting der lige skal følges op på, dette
gør Karin og Ronni - ellers er alt på plads.

10.

Næste møde

Næste møde afholdes tirsdag d. 23.10.2018 kl. 19.00 på TRK.

