BESTYRELSESMØDE
Onsdag d. 6. Juni 2018 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Referent: Linda B. Fredsøe
Varme, Kaffe & The:
Afbud: Lise-Lotte Holmgreen
Sted: Hos Susan, Guldborghaven 10
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Ordstyrer

Er der punkter til evt.
• Ridehus tider og om der var nogle tider
• Facebookgrupper
• Skabspladser på NR
• DI's alridsudstyr
Formand Lærke Sommerfest !!!
• Vi skal have fundet en dato: 15/9
• Hvem kan osv.: Lærke, Henriette, Carsten og Susan.
• skal vi evt holde den i aug som opstart istedet for fx start sep.
hvor det hele starter op igen ? som en slags velkommen
tilbage.
• På den tidligere bestemte dato er der stævne, så kun få af
bestyrelsesmedlemmerne vil kunne deltage/hjælpe. Ny dato
er derfor d. 15/9.
• Annoncering af dato? HVEM?
Formand Lærke Hvordan kan vi få flere hjælpere til arrangementer
• Måske flere tov holdere
• Ud i god tid før
• Eventuelt alle får en post? Men vi ønsker gerne, at de der
hjælper gør det fordi de har lyst! Derfor ses det særligt
vigtigt med udmelding i bedre tid samt flere tovholdere på de
forskellige poster, så det ikke er en, der står for det hele!
Formand lærke Arbejdsdag
Andersen
• Der blev noget meget
• Mange dukkede op om formiddagen
• Alt i alt en god dag med mange hjælpere og der blev ordnet
alt det, der var planlagt.
• Arbejdet på den hvide ovalbane kunne måske gøres
lettere – kan der trækkes vand der ned? Ellers skal der
måske gives algefjerner nogle dage før.
• HVEM sørger for dette?
Kasserer
Henriette S.
Christensen

Økonomistatus
• har du fået det hele overdraget ?
• Vibeke har overdraget alt og har sagt god for at være
med på sidelinjen som supervisor.
• Andreas er forsat koblet på Mobilepay. Henriette
kan se indbetalinger, men ikke afsender. Hun vil
finde en løsning, så hun også får adgang, da hun på
nuværende tidspunkt ikke kan se hvor
indbetalingerne kommer fra.
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Næst formand
Lise-Lotte

7.

Næst formand
Lise-Lotte
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Alle
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Referent

Forslag til velkomst ark til nye opstalder
• Informering vedrørende facebook-siderne!
• Fodringstider for diverse stalde + fodringspladser
(hvor man bør stå og fodre sin egen hest).
• Præsentation af stedet samt personale.
• Ridehustider
• Præsentation af Tvistur:
- præsentation af bestyrelsen,
- antal medlemmer (457),
- udvalg,
- at det forventes at man er medlem af Tvistur.
• Kort over stedet? Eventuelt kort over rideruter?
Etablering af 20x40 bane på gammel ovalbane
• Lisa er ved at opstarte og har aftalt med Jesper, der vil grave
ud.
• Lisa ønsker ikke permanent hegn rundt om. Måske dette kan
gøres på sigt, hvis der forsat ses behov?
• Kan underlaget gøres brugbart om vinteren også?
Lærke følger op herpå.
Eventuelt
• Ridehustider: Der har tidligere været snak om at der kunne
ændres i nogle undervisningstider, så det kan blive
nemmere for opstaldere at få adgang til ridehuset i
vintermånederne. Gerne i starten af ugen, da fredag i
forvejen er ledig. Henriette snakker med Lisa herom.
• Der findes en anden facebook-gruppe: Ridegruppe NR, hvor
man kan invitere/deltage i rideture.
• Skal der være en tovholder over skabspladser? Det er et
problem at finde plads til sit skab. Lige nu fungerer det
som ”først til mølle”.
Kunne det derudover være en fordel, at hver person får et
nummer, som skal fremgå på skabet, så man sikre at der
ikke står skabe og fylder, der ikke bliver brugt? Det ses
ikke som en fordel med navne på, da det i så fald vil være
for fristende for tyveknægte. HVEM?
• Tvistur står på nuværende tidspunkt for DI’s
alridsmateriale. Vi står for udstyret - vedligehold, at få det
sendt afsted samt retur. Det er en stor post og vi bruger
det ikke i klubben. Vi frasiger os posten og DI vil gerne
selv overtage posten igen, og vi skal derfor aflevere det på
Vilhelmsborg efter den 10. juni. Carsten vil stå for at
aflevere det.
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
• Opfølgning på ændring af ridehustider: Henriette.
• Annoncering af sommerfest: Lærke
• Vand til ovalbanen: notat om videregivelse til ny bestyrelse,
som står for arbejdsdag næste år.
• Mobilepay adgang: Henriette
• Velkomstark: Lise-Lotte
• Opfølgning på ny bane: Lærke

•
•

Opfølgning på tovholder på skabspladser: Lærke finder en
tovholder.
Aflevering af alridsmateriale: Carsten

