Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 6. August 2014
Deltagere: Lone, Sofie, Mette, Marie, Svend, Lykke og Sara.
1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Der er kommet en dialog igang mellem os og kommunen.
Lone laver udregning på kaffeautomat med "nets".
2. Evt. post.
Invitation til "frivillig fredag" fredag d. 26.9.14. - Lone deltager.
Kommunalbestyrelsens visioner for Vordingborg kommune - Marie kigger på det.
3. Stævneudvalg.
Anmodning fra stævneudvalget om seperat konto. Der bliver ikke dækket ind fra klubben ved minus på
kontoen. Der bliver lavet en seperat konto der laves regnskab for som afleveres til Jørgen senest 14 dage
efter hvert stævne. Svend kontakter Jørgen.
Tilbagemelding fra drf ang. weekendens stævne. Generelt gode karakterer og kommentarer.
4. Åben rideklub 23.8.
Vi har tilmeldt os opvisning i spring og dressur. Rundvisning. Gennemgang af rytterens udstyr. Mulighed for
at strigle.
Instruktørerne inviteres - Lone.
Mette, måske Sofie og Lone deltager.
Mette arrangerer noget dressuropvisning.
Sofie arrangerer springopvisning.
Lykke sørger for hjælpere.
Kaffe, saft, kiks, småkager og gulerødder til hestene. Sara indkøber.
Marie printer opslag.
Lone sender opslag til avisen.
5. Lille ridehal.
Mette prøver at søge OK, Tuborg, Albani for tilskud til hallen.
Lone sender np- prestige-bygs tilbud til Ulf.
Lone hører Jens Laursen på tilbud på bund.

6. Ferieplan.
Vi rider i vinterferien. Marie retter den til.
7. Udendørs strømforsyning.
Tilbud fra Filtenborg - 3.700 kr.
Lone melder ok tilbage.
8. Orientering om ridefyssen.
Marianne har solgt sit ydernummer. Der starter en vikar 1/11-14 (hende der overtager ydernummeret).
Hun ønsker at fortsætte her. De starter op med 3 dages ridefys.
Vi holder et afskedsarrangement for Marianne.
9. Konflikthåndteringskursus.
Vi tilmelder 6 stk. så kurset kan afholdes. Lone sender mail rundt når hun har alle datoerne.
10. Evt.
Spørgeskema - pkt til næste møde.
Årsplan - Sensommertur til Stensbygård søndag d. 14.9.14. Rideskolestævne d. 9.11.14. Juleafslutning d.
19.12.14 kl. 18 til risengrød og evt. juleklip eller dvd-film. Fastelavn søndag d. 15.2.15. Rideskolestævne
søndag d. 26.4.15. Sommerafslutning lørdag d. 27.6.15.
Forespørgsel fra haflingerklub om leje af faciliteter - Lone undersøger pris.
Harvning ude/inde - sommer, der skal harves 5 gange om ugen ude og 2 gange inde. Harvningen er et
problem. Lone snakker med Sigrid, når der er en afklaring på traktorsituationen. Svend snakker med Ulf om
fremtidigt brug af traktoren.
Evt. loppemarked til rideskolestævnet. Ansvarlige Sofie og Lykke.
Holdplan de første 14 dage:
Uge 34
Mandag - Marie
Tirsdag - Mette
Onsdag- Svend
Torsdag - Lykke
Fredag - Lone
Lørdag - Sofie
Uge 35

Mandag - Marie
Tirsdag - Mette
Onsdag - Svend
Torsdag - Lykke
Fredag - Sara
Lørdag - Sofie
Lone bestiller poloer til bestyrelsen med VOSK tryk bagpå.
Gennemgang af holdplanen og de foreløbige tilmeldinger.
Næste møde mandag d. 8.9.14 kl. 19 i rytterstuen. Sara køber ind.

