VOSK bestyrelsesmøde mandag d. 13. januar 2014
Deltagere: Mette, Lise, Marie, Lykke og Sara
1. Godkendelse af referat fra sidst.
Ang. kort til Brugsen snakker vi med Jørgen.
Julearrangement - vi skal være ude i bedre tid.
2. Formanden har ordet.
Der skal fjernes pærer efter hestene i den store hal når man rider. Det er et generelt problem på rideskolen,
at man ikke ryder op efter sig. Vi gør det at samle op efter sin hest som en del af undervisningen. Lise
snakker med Sigrid om problemet. Sigrid skal lave et skilt til hallen, hvor man opfordrer rytterne til at rydde
op efter sig og hesten.
Mail fra Liv ang. computerproblem. Der skal købes en ny computer, hvilket vi lovede sidste år. Computeren
skal kunne bruges til klubmodul, word og stævneprogrammet. Svend køber en ny. Svend undersøger
mulighederne for en netforbindelse ved banen.
Mette undersøger i drf hvad der skal bruges af teknisk udstyr til et C-stævne og mulighederne for at låne.
Sikkerhedsreglerne skal hænge på balkonen og i rytterstuen. Marie tjekker op på det og får dem lamineret.
Gennemgang af nøgleliste - Lise gennemgår den med Sigrid. Pkt. Til instruktørmødet - døren skal være låst.
De indkomne nøgler lægges i pengekassen sammen med en opdateret liste.
Udvalgsopgaver: dem der står for et udvalg laver en beskrivelse af opgaverne i udvalget.
3. Hjemmesiden.
Tastefejl giver vi videre til Marie.
Billeder til hjemmesiden af bestyrelsen og instruktørerne.
Ang. sponsoraftaler. Marie kontakter Ulf og Jørgen.
Vi afholder fremover bestyrelsesmøder hver den første mandag i måneden.
Dato for Rideskolestævne i foråret. Pkt. til Instruktørmøde. (Evt. 6. april) Klubaften i slut april.
D. 19.6.14. Sæsonafslutningsmiddag for bestyrelsen og instruktører.
D.11.8.14 Sæsonstart.
4. Miniridelejr.
5. Stole til tribunen.
Lykke venter på svar fra Pribo-huset.
6. Ændring af den lille ridehal.
Der skal indhentes 2 tilbud på den lille ridehal. Ny port, flytning af vandingsanlæg, bund.
Vi inviterer Ulf til næste bestyrelsesmøde. Svend inviterer ham.
7. Praktisk.
Sofie sætter service i skabet i gangen.
Springmateriel pkt. til næste møde med budget - fremlagt af Sofie. Lise hører Sigrid ad hvad der blev købt
for overskuddet fra rideskolestævnet.

Springtider- der må godt springes om torsdagen fra kl.17-18 så længe der ikke er noget springhold dér.
Campingvognen skal bortskaffes - Lise snakker med Sigrid.
Hunde skal føres i snor! På alle tider af døgnet!
Der må ikke springes når der ikke er én over 18 tilstede. Der skrives ind i vores sikkerhedsregler, at ved
overtrædelse indkaldes der til en samtale med forældrene og derefter kan det føre til bortvisning. Lykke og
Sigrid snakker med de involverede piger.
8. Nye rosetter.
Vi skifter leverandør. Der er rosetterne billigere og der er andre muligheder for sponsorater.
De "gamle" bruges til rideskolestævnerne.
9. Næste møde.
Mandag d. 3. februar 2014 kl. 19:00 hos Sara

