BESTYRELSES MØDE D. 4-8-2020 - Dagsorden og referat

Inviterede:
Bestyrelsesmedlemmer:

Gitte Petersen, Birthe Carstensen, Trine Lynddahl, Hanne Josefsen, Karina
Josefsen

Suppleanter:

Susanne Dybdahl, Maiken Skalborg Schmidt, Rikke Galler,

Andre:

Kasserer, Annemette Pirchert, Stævneudvalget

Afbud:

Gitte Petersen, Anne Mette

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Susanne ordstyrer
Hanne referent

2. Besøg af stævne udvalget – ingen repræsentanter ud over Rikke
• Planlægning af c- stævne:
Banerne skal ordnes, det nye hegn skal op – rengøres på arbejdsdagen, sættes op fredag d.28.8 kl. 16.00
Dommertårn og sekretariatsvogn kører PE ud (Rikke aftaler)
Blomster + potter til pyntning købes af materiale udvalget. Rikke har potter hjemme
Opslag til hjælpere – Rikke
Sponsor gaver – Karina – til første-anden-tredje præmie
Dommer – TD´er er på plads
Husk pause til harvning

•

Forventningsafstemning

Laila og Rikke kan styre det online stævneprogram
Kirstine og Signe taster point mv.
Vigtigt at være opmærksom på løbende oplæring, så der er flere der kan administrere stævneprogrammet

3. Økonomi:
• Generel status ved Anne Mette

Der er styr på økonomien
•

Facilitetskort + løn til undervisere – herunder opfølgning på henvendelse fra Ditte

Vi vil gerne igen vurdere klubbens budget for et fuldt år og vurdere igen senere. – Vi beder Anne Mette om
at lave dette. Indtil videre fastholder vi det aftalte.
•

Opfølgning på Ditte Hansen – afmelding af part + undervisning. Fik vi styr på det hele?

Ja

4. Orientering fra udvalgene + evt.
Materialeudvalg (Gitte, Maiken og Birthe).
Status vandingsanlæg
PE vil gerne at vi gerne tager ud og ser på forskellige typer af vandingsanlæg. Birthe kører en tur rundt til
andre rideklubber.
En risiko ved pop up-vandere er at der ikke er tryk nok på vandet til at skubbe vanderne op.
En anden ide er at få en fagmand ud. Overvejelse om at investere i loftvandingssystem
Karina taler med ham om vanding af banerne
Status arbejdsdag
Vi har en plan
Obs på Værktøj til at skære skurvogne fra hinanden

Ny bund/opfyldning i den lille ridehal
God ide – vi skal lige have styr på økonomien inden vi bestiller. Udsættes til næste gang
Karina snakker med PE om der kan komme flis på

Sportsudvalg (Birthe, Rikke G, Rikke N)
Springkursus på vej er slået op.
Jesper Bisgaard kursus på vej, men han har sjældent tid.

Juniorudvalg (Susanne)
Der planer på vej – ingen datoer klar endnu.
Vil gerne lave noget i oktober + december

Stævneudvalg (Rikke G, Mathilde, Ida, Laila)
Har selvstændigt punkt ovenfor
Sponsorudvalg (Maiken, Karina)
Maiken tjekker op på kontrakter
Karina sørger for sponsorgaver til stævnet
Der er flere skilte på vej – de kommer til at hænge ovenover hinanden

Undervisning (Randi)
Jørgen Hvenegaard holder oplæg lige inden undervisningen starter op efter sommerferien for underviserne.
Karina snakker med Randi om dette.
Elevheste/halvparter (Gitte, Karina)
Halvpartskontrakter
Anvendelse af elevhestene – ridetid, springning
Evaluering af Thor på ridelejr
Oplæg/møde med partsryttere
Karina og Gitte holder møde med partsrytterne – ridning 1 time – springning kun hvis der modtages
undervisning.
Fremadrettet må partsryttere ikke tage elevhestene med til stævner i andre klubber.

Henvendelse fra Børge vedr. Knæk – Hanne
Hanne laver aftale med Børge om overtagelse af Knæk. Vi vil gerne overtage den.

Andet:
Asterix er halt – den får sko på og er dyrlægebehandlet – nu skal den sættes i gang igen.

Ryttermærke (Hanne)
Intet nyt

5. Opfølgning på møde med springrytterne. Susanne og Trine
Godt og konstruktivt møde

Hvor mange ryttere 17 ryttere 10-25 år
Forslag/ønsker til vinterplanen:
-

Tirsdag efter holdundervisning springtid i ridehallen 18.30-20.00
En gang om ugen gymnastik spring – uden fast dag med opslag inden
Ellers forslag til torsdag aften hvis undervisningsholdet flyttes til fredag.
Fastholdelse af søndag.
Bente tilbyder at undervise et konehold gratis.

Drøftelse i gang. Halplanen tages op til næste møde
6. Opsadling af heste udefra,
- Karina spørger PE om han vil have noget med i næste nyhedsbrev.
7. Rammer for undervisere udefra, skilte følges ikke
- Udsættes
8. Hal plan
Drøftet og færdiggøres på næste møde
Opfølgning på Jims undervisning – Michelle Bockers kontaktes
Birthe laver opfølgning på Rikkes undervisning
9. Forslagskasse
10. Fra Pernille Sinkjær vedr. Peters jul i Ribe:
Vi er booket til Juleoptog d. 20.12
Derudover ønsker Pernille at der i år bliver mulighed for at børn skal kunne få en tur på hesteryg
omkring Ribe Domkirken, da det skaber liv og aktiviteter for børn m. forældre og ligger i Peters Jul
ånden.
Og der tænker jeg på Jer, men vil lige høre hvad du tænker om den ide? Er det forsvarligt for både hest
og barn at lave sådan et set up?
Det skulle være en bestemt dato i december, og tænker lørdag d. 19. december og alt efter hvad det
koster, kunne det være vi kunne få flere datoer i spil?
Vi er ved at undersøge om nogle vil stå for opgaven.
Hanne undersøger hvad vi kan tjene ved det? + svarfrist
2 heste

11. Næste møde: 8.9. kl. 1830
Dagsorden og referent Trine:
Ordstyrer: Birthe
Kage: Susanne

