Bestyrelsesmøde d. 10. marts 2014
Til stede: Sisse, Dorthe K, Villy, Helle & Pia Afbud fra: Dorte G
Referat
1. Godkendelse af referat fra d. 20/3. Referatet er godkendt.
2. Generalforsamling
Dirigent: Foreslår Rikke Nørulf som dirigentReferent: Foreslår Pia K som referentAlle undtagen Dorthe K
modtager genvalg. Rikke Nørulf er interesseret i at stille op til bestyrelsenLone Studskjær er interesseret i at
hjælpe men ved ikke om det skal være i bestyrelsen eller i aktivitetsudvalget.Jeanette Mikkelsen vil gerne
stille op til aktivitetsudvalgetLise Gindesgaard overvejer aktivitetsudvalgetLine Dupont har tidligere sagt at
hun gerne vil være i aktivitetsudvalget, vi følger op på dette. Villy udsender en reminder om
generalforsamlingen.
Partspigerne vil gerne lave et juniorudvalg og vil gerne hjælpe med at afholde arrangementer.
Dorthe K bager en kage
3. Grejs Ridecenter
Opstaldningskontrakt og samarbejdsaftalen er underskrevet.Vi har søgt om tilskud til vedligeholdelse af
bund, hvilket er blevet bevilliget.
4. Pony/hestesituation
Wild Rose er kommet ind i stalden. Hun fungerer fint men har lidt svært ved galoppen på den ene volte. Vi
arbejder med Rose så hun kommer lidt bedre igennem i galoppen.Ninja har været halt men er ok igen. Til
gengæld har hun lidt eksem i sadellejet. Dyrlægen kigger på det på onsdag. Bounty har fået bagsko på da
hovene var meget slidteDaisy skal holdes øje med mht. om hun skal have sko på. Vi kigger fortsat efter ny
lånepony.Der er fortsat ledig part på Cedric og Daisy.
5. Undervisningssituationen
Vi prøver at oprette to babyhold om lørdagen for at lave et større overskud til rideklubben. Der er lavet en
annonce som skal i lokalavisen. Sisse arbejder på en artikel til Vejle Posten. Vi mangler fortsat underviser. Vi
spørger to kandidater om de vil dele stillingen. Vi skal have holdene fyldt op med flere elever.
6. Økonomi
Vi kommer ud af 2013 med et overskud men det skal bruges de kommende år, hvor det bliver sværere at få
budgettet til at hænge sammen. Der er lavet budget for 2014. Det bliver økonomisk et svært år. Der er
forudsætninger som skal opfyldes, hvis budgettet skal løbe rundt. Babyhold skal oprettes Holdene skal
fyldes op Der skal findes mindst to sponsorer Der skal afholdes ridelejr og stævner så dette overskud
fastholdes
7. Aktivitetsudvalg
Vi nedsætter aktivitetsudvalget på generalforsamlingen. Men opfordrer dem til at fastsætte nogle datoer
forinden.
8. Input til nyhedsbrev nr. 11
Vi venter med nyhedsbrev til efter generalforsamlingen.

9. Evt.

