Referat af bestyrelsesmøde d. 29/8-22
Martin oplyste, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen, idet det ikke er det han troede det
ville være

Pkt. 1: Godkendelse sidste referat
Godkendt
Pkt. 2: Siden sidst
Arrangementet med den spanske avlsforening i slutningen af august gik rigtig fint og det var et
godt – økonomisk - arrangement for klubben.
Møde på kommunen vedr. lokaletilskud. Kommunen gjorde opmærksom på, at udlejning af
lokaler, haller, rytterstuer osv. ikke er godt for klubben, idet det betyder, at vi skæres i
lokaletilskuddet dette 1-1, så det er vi desværre nødt til at stoppe med.
Det nye de kunne oplyse er, at vi får tilskud for friridning dvs. timer, hvor rytterne benytter
hallerne uden for normal undervisning, dette time for time. Da vi ikke har noget overblik over,
hvor mange timer vi har i friridning, er vi nødt til at danne os et overblik. Der er derfor sat
skemaer op i alle haller, hvor I alle anmodes om, at notere ugedagen, rytterens navn og sætte
kryds i det timeinterval, som der er reddet i.
Såfremt man har glemt at notere det på skemaet, er det muligt at sende en besked på
messenger til Tanja Thorndal Feddersen, så vil hun notere det i skemaet. Vi kører med
skemaerne i 1 md.
Møde med centerbestyrelsen. Vi har fået lov til at få en ny harve og vandingsvogn. Der kommer
nyt tag på hal 1 og med nye ovenlysvinduer, dette ca. i uge 42-44.
I Saras stald skiftes tagpladerne til ovenlysvinduer – også i uge 42-44.
Vi har fået bevilliget penge til en ny hest og bestyrelsen vil ligeledes låne os til en ny hest.
Der var en snak om, at bestyrelsen gerne vil lave en lækker udendørs bane – både til spring og
dressur, men det kræver, at vi som klub mener, at vi kan lave udendørsstævner, der vil kunne
tjene det ind. Kan vi det???
Nyt fra elevskolen. Fnug er pr. 1/9-22 solgt til Christina Vangsgaard, kæmpe tillykke herfra.
Pkt. 3: aktivitetsdag
Dette blev afholdt d. 3/9-22 og det gik super godt. Der blev i den grad knoklet igennem.
Pkt. 4:
Der er opdaget en fejl i betalingerne for elevbetaling for nybegynderne. Der er givet besked via
conventus
Generelt så kigges der på prisstrukturen.
Pkt. 5: Skiltene i hallerne

Der arbejdes på at få opdateret skiltene i hallerne dvs. hvilke skal blive hængene og hvilke skal
ned.
Pkt. 6: Evt.

