Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Dato:13.11. 2018
Tid: Kl. 18:00
Sted: Sekretariatet
Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Anne Dorte Johanse(ADJ)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH)
Kasserer: Louise Carøe (LC)
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal (HK)
Ridecenter: Marianne Jakobsen (MJ)som
stedfortræder for Jonas Torup Hofer (JTH)
Suppleant 1: Ea La Cour Søborg (ELS)
Suppleant 2:

Afbud: Louise
Referent: Pia

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PR – hjemmeside
Godkendelse af sidste referat
Økonomi
Meddelelser
Ridecenter
Udvalgene
Nye/reviderede arbejdsbeskrivelser udvalgene
Eventuelt

1. Hjemmeside
Vores hjemmeside har været udsat for et hackerangreb så den er gået ned.
Henrik har arbejdet på en ny løsning for ny hjemmeside som vi gennemgik og
kom med input og forslag, Henrik arbejder videre med hjemmesiden for at få
alt relevant info med. Men super flot arbejde. Troels har tilbudt at være
backup til hjemmesiden. Har vi rettelser eller ændringer så skriver vi til Henrik
også fikser han det

2.Godkendelse af sidste referat
Godkendt
3.Økonomi
Ikke noget nyt

4.Meddelelser
På sidste distriktsrådsmøde var der et punkt om rusmidler, og der er lavet en
kursusaften om forbudte stoffer d. 19 november på Vilhelmsborg
Karina Lang har lavet et fint opslag om det at færdes til hest når det er mørkt
og at man skal huske at have lys og reflekser på når man færdes til hest, tjek
opslag der er sat op i ridehallerne og stalden og rytterstuen
Der er stor fokus på bestyrelser og fortrolighed fra DRF og Distrikt 12, og at
nogen bestyrelser ikke overholder fortroligheden. Det er vigtigt at man holder
den fortrolighed
Det går godt med vores nye helheds orienterede undervisning i springning og
dressur

5.Ridecentret
Der er fuld hus i stalden, der er blevet lavet en skydedør i den nye stald.
6.Udvalgene
Sløjfestævneudvalget
Der har været afholdt et rigtigt fint stævne med 40 starter der overvejes at der
næste gang hvis der er ligeså mange starter at holde det over 2 dage for at
skåne ponyerne.
Stævneudvalget
Der har været afholdt et fint klubstævne dog med få starter, næste stævne er
c-stævne i dressur i januar. Alle springene er blevet vasket af og der er blevet
ryddet op omme bagved
Juniorudvalget/bredeudvalget
De hjalp til ved sløjfestævnet og de arrangerede halloween med
græskarudskæring og hygge i rytterstuen.
Julehygge d. 23 november der er lavet et opslag som er hængt op i rytterstuen
og ridehalerne og i staldene
7. Nye/Reviderede arbejdsbeskrivelser udvalgene
De gamle arbejdsbeskrivelser slettes og de respektive udvalg udarbejder selv
nye med de arbejdsopgaver de har
8.Eventuelt
Tak for smørrebrød til Lærke næste møde er d. 11 december hos Anne Dorte.
Vi aftalte julefrokost d. 28 december hos Pia

