Bestyrelsesmøde 22.5.20
Vibeke, Charlotte, Marian, Janni, Nina
Afbud Helene
Opsadling og indluk i hverdagene:
I forhold til planlægning af de kommende to uger laver Charlotte en færdig plan og sender til
godkendelse i bestyrelses gruppen. Man byder ind så vagterne bliver dækket ind.
Indluk:
Opslag med indluk den 29.5 skal slås op. Nina lukker ind den 5.6.
Vi fastholder tiden på 30 min undervisning - og aftaler at holdene kan starte når alle er
ankommet og klar.
Opstart af spring:
Der opstarter spring fra næste uge.
Omfordeling af de sidste elever til hold i forhold til ekstra dressur og spring undersøger Janni
og Marian. De giver ligeledes underviserne besked.
Eneundervisning:
Der er pt ok at åbne op for privatundervisning, og være fokus på, at der skal vises hensyn.
Camilla skal høres om dette er ok og evt. hvilket tidsrum der passer hende. Dette spørger Nina
til, og melder tilbage til Marian der orienterer underviserne.
Undervisning på helligdagen den 1.6:
Undervisning gennemføres, Nina laver opslag, vigtigt at man skal tilmelde sig på Facebook.
Janni sender også besked til de enkelte.
Forespørgsel på flere ting til Stald Overbygaard:
Nina kontakter Mikkel og Camilla i forhold til sommerrengøring og generalforsamling og
mulighed for at låne festlokalet til 2x ridelejr.
Partsmøde:
Der nedsættes et udvalg ( Vibeke og Marian) til at forberede partsmøde som afholdes efter
den 8.6.20
Her skal ligeledes drøftes, genopfriskning af udmugning, lortespande og vasketøj skal drøftes
på kommende møde.
Generalforsamling:
Marian spørger underviserne om de ønsker at deltage, og melder tilbage.
Der skal findes en ny dato med tilmelding til mødet.
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Punkter til mødet er:
Stigning på 25kr af årsmedlemsskab og stigning på 1/4 part med 50kr og 1/2 part med 100kr
Muligheder for andre udefra kommende forslag skal ligeledes på dagsordenen.
Udmugning ved ledige parter:
Hvis ponyen rides muger den, som rider.
Ved ledig part, skal udmugningen fordeles til bestyrelsen - Marian er tovholder.
Ledige parter:
Castello - der slåes ledig part op nu. Marian er tovholder.
Lars - Målet er at han skal i form igen efter sommerfold, og derefter sælges og få en god
pensionering.
Kommende begivenheder:
Ridelejr evt. 6-8 aug. ligesom mini ridelejr skal flyttes - Marian mødes med underviserne
onsdag, her vil hun spørge ind til om datoen er ok. for dem. Samt drøfte forslag til træning og
arbejde med Castello ved underviserne i coronatiden.
Kommende stævne i september laves til klubmesterskab.
Næste bestyrelsesmøde:
Ny dato for kommende møde:
Fredag den 5.6. Kl 15
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