Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 3. marts 2014
Deltagere: Marie, Lone, Lykke, Mette, Sofie og Sara
1. Referat fra sidst.
Campingvognen pkt. til næste arbejdsdag. Skilles ad og køres på genbrugen.
Lykke indkøber to balancebolde til brug i undervisning.
Lykke undersøger mulighederne for DRF Certificering. Oplæg v. kommende møde.
2. Evt. post.
Fladså rideklub afholder Special Olympics stævne. Gives videre til Fyssen.
Indkaldelse til generalforsamling i Vordingborg idrætsråd. Sofie undersøger det.
Tilbud om salg af lotterisedler. Vi tænker over det.
Byweb - Lone tilmelder os.
3. Projekt lille ridehal, herunder indmeldingskampagne for Ridehallerne.
Vi inviterer Ulf til næste møde for at vende det med ham.
Info omkring støtteforeningen Ridehallerne. Marie laver skilt til ophængning i ridehallen.
4. Afregning for afholdelse af klubarrangementer.
Afregnes over klubmodul. Dem der kommer på dagen kan betale kontant og dette afleveres til Jørgen. Der
sendes en reminder ud via klubmodul at der skal betales gennem dette.
Lone snakker med Sigrid om hestelejen og hvad den plejer at være til rideskolestævnerne.
Instruktørerne afregnes med et engangsvederlag på 300 kr. Alle instruktører deltager hele dagen fra start til
slut. Pkt. til næste Instruktørmøde.
5. Ridelejr.
Vi nedsætter et udvalg i bestyrelsen som arbejder videre med ridelejren. Sofie, Lykke og Lone er udvalget.
6. Rengøring.
Vi tilbyder Liv rengøringenjobbet, da hun selv har ytret et ønske om det. Tilbuddet bliver et vikarjob.
7. Træner 1 kursus - Lykke Brinch.
Klubben betaler halvdelen af kurset. Lykke afregner med Jørgen.
8. Championatsregler.
Der sker ingen ændringer.
9. Privat springundervisning.
Cathrine Ibsen vil gerne udbyde springundervisning fredag aften ( hun tilbydes tiden fra kl. 19-21) - når det
bliver lyst skal de benytte udendørsbanen. Marie skriver det på hjemmesiden.

Sofie undersøger videre ang. privatspringning torsdag aften ved Steffennauer.
10. Ridehuskort.
Svend har lavet en oversigt over dem der har betalt ridehuskort. Sofie hænger sedlen op og snakker med
dem der rider, men ikke har betalt.
11. Harvning.
Lone snakker med Sigrid ang. harvning.
12. Skovkort.
Der skal købes skovkort gennem Petersgård.
Lone forfatter et brev til kommunen med forslag om en løsning, som rundsendes til os først.
13. Hund i snor - forslag fra Flemming.
Vi har snakket om forslaget og af sikkerhedsmæssige årsager vælger vi at klubben ikke ønsker løse hunde
på matriklen.
14. Kaffeautomat.
Vi tænker over tilbuddet. Enten en med zip-nøgle eller dankort.
15. Campingvogn.
Se under gennemgang af referat fra sidste møde.
16. FOTO af bestyrelsen til hjemmesiden.
17. Evt.
- Lykke vil gerne udbyde et Faldteknikkursus.
- Der er kommet et tilbud på bænke til balkonen fra tømrermester Søren Rasmussen. Marie hører Sigrid ad
hvordan fyssen forholder sig til bænke på balkonen. Samt evt. tilbud på yderdør til ridehallen.
- 14.-15. Juni 2014 Klubstævne med mesterskab.
- 2.-3. August 2014 C-stævne spring.
- 27.-28. September C-stævne dressur.

Næste møde mandag d. 31. marts kl. 19.00 hos Sara!!

