Web-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9, torsdag den 20. oktober kl. 18.00
på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Deltagere: Karsten, Anita, Britha, Charlotte og Tina (referent).
1. Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra de seneste BM, nr. 8 og XBM. Referaterne blev godkendt og
underskrevet.
3. Orientering fra Forretningsudvalget:
Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 30.09.2016
Der foreligger ingen regnskabsanalyse for ovennævnte periode.
Driften:
Der laves en foderanalyse på høet.
Der er kommet grøn smiley fra arbejdstilsynet.
Erhversforsikringen udløber 1. januar 2017. Disse skal gennemgås inden ny aftale.
Der har været tyveri fra de udendørs skabe og wrapskurene samt fra boksene. Der er
desværre blevet taget ting fra alle 3 områder.
Låsene på alle døre er blevet omlagt og med nye nøgler.
Endagsridehuskort uden undervisning udgår, fremadrettet kan der kun købes 3 måneders
kort. Der kan fortsat købes endagskort til undervisning.
Staldpladser:
Asterix boks er reserveret i 3 mdr.
Rideskolen:
Ares og Best Bo er godkendt.

Personale:
Rosa har opsagt weekendvagterne. Personalet i stalden overtager de ledige vagter.
De faste freelanceundervisere skal der laves en samarbejdsaftale med.
Der skal sendes oplysninger til Britha så aftalerne kan laves.
Regler skal sættes op for tavlen: Den faktiske tid kan bookes fra en uge før og senest 24.
Frederikke overtager rengøringen tirs- og torsdag.
4. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- Sports- og Aktivitetsudvalget
Godt C-stævne med fint overskud.
Der er fødselsdagsfest 23. okt. så loppemarkedet afholdes i telthallen da
rytterstuen er optaget (note efter mødet: tidspunkt rykket i stedet).
b) Sponsorudvalget
Ina har sponsoreret nogle flotte trillebøre og har fået sit logo på hjemmesiden.
Der var skaffet fine sponsorgaver til stævnet.
c) Rideskole- og aktivitetsudvalget
Der afholdes Loppemarked 23. okt. i telthallen (note efter mødet: rykket til
Rytterstuen kl 15).
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Klippe-klistredag 26. nov. før stævnet.
Juleshow 11. december.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget
Der skal sendes et nyhedsbrev ud til rideskolen. Der skal også opfordres til at gå ind
på hjemmesiden og tilmelde sig nyhedsbrev.
Tilmeldinger til arrangementer skal fremover ske gennem hjemmesiden.
e) Udvalget for ny Hestelov
Ikke noget nyt.
f) Anlægs- og Materialeudvalget
Der kan evt. sættes porte op ved de udendørs skabe. Per ser på en løsning.
5. Evt. herunder ny mødedato

Næste møde er onsdag 9. november kl. 18.
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