
 
 
 

Bestyrelsesmøde 11.02.2018 
 
Deltagere: Marie, Gerd, Line og Birgitte 
 
Orientering ved Marie: 
Der bliver sat et spejl mere op i hallen, når frosten er aftaget. Sponsor skilte revideres i forhold til 
aftaler. 
Spring undervisning tilrettelægges fra uge til uge iforhold til om der kan springes uden døre. Så 
snart vejret er til det springes der ude så hallen ikke er så belastet i det tidsrum. 
Der afholdes generalforsamling d 13-03-2018 kl 19:00 i rytterstuen. 
Diverse nøgler inddrages og udleveres igen mod underskrift. Der laves nye nøgler til kontoret, 
forbeholdt bestyrelsen 
Klubbens undervisere indkaldes til et informationsmøde i løbet af foråret. 
Der søges i DGI fond penge til nye tiltag i klubben. 
 
Økonomi ved Gerd: 
Vi er i positiv vækst;;;))) 
Ved indbetalinger til klubben SKAL der påføres faktura nummer. 
Ved Mobile Pay skrives tydeligt hvad der betales for og af hvem!! Grundet gebyr er det besluttet at 
mindste beløb er 20 kr. 
Bilag/ boner ect SKAL følge alle indkøb. 
 
Ridelejr: 
I år bliver der 2 uger med ridelejr. De ansvarlige og frivillige hjælpere findes snarest. 
Der vil i år være 2 ryttere per hest. 
Ugerne findes snarest. 
 
Udvalg: 
Stævne udvalget afventer godkendelse af stævner for 2018. 
Madsalg i cafeteriet arbejdes der på at starte igen. Hvis der sidder nogle ildsjæle der ude der gerne 
vil lave mad en gang i mellem tages de imod med kyshånd. 
Aktivitets og ungeudvalg har mange gode aktiviteter i støbeskeen, der afventes datoer for stævner 
før de kan realiseres. 
Vores nye hjemmeside kommer i luften meget snart. 
 
Rideskolen: 
Der er stadig meget uro i elevstalden. Mange børn/ søskende/ veninder der ikke har noget at gøre i 
stalden løber tit rundt derude. Vi skærper end nu en gang for alle at elevryttere og hjælpende 
forældre er de eneste der er tilladt ophold i stalden. 
De nye partskontrakter er klare og vi afventer dato for partsmøde. 
Næste bestyrelsesmøde er d 04-03-2018 


