Bestyrelsesmøde den 1/11-2017

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

Ref. Af haloween stævne + køb af flere rosetter
Priser på selvpas og fuldpas
Status Chagall og Katja
Kommende stævne
Hjemmeside
Evt.

1. Halloween stævnet gik godt og en del af overskudet vil blive brugt på nye
rosetter til de kommende elevstævner. Der var en kommentar til holdridning
da det plejer at være sådan at alle får rosetter, til halloween stævnet blev der
prøvet en anden tilgang hvilket ikke faldt i alles smag. Men som sagt har der
været mangel på rosetter og derfor vil de nu blive købt.
2. Selvpas er indenfor inkl. Foder om morgenen. Det vil sige ejer af hest/lejer af
boks står selv for at købe foder, men personalet fodrer om morgenen
samtidig med de andre heste får foder. Vi prøver at sætte prisen ned
indendørs for at få flere opstaldere, prisen er nu 2250 kr for fuldpas og 1000
kr. for selvpas.
3. Chagall har problemer med benene, så længe han fungere bliver han brugt.
Dyrlægen har gevet ham medicin og vi ser tiden an. Katja har haft 2 hovbyld,
dette er pga. En våd boks, der skal derfor optimeres på staldpersonalet og hun
har fået forsko på.
4. Vi mangler personale på cafeteria fronten, hvem står for at finde en løsning?
Da det er Camilla og Mettes område, står de for at finde hjælp, det foreslås at
involvere nogle af de yngre elevers forældre og få dem engageret. Mette står
stadig for at handle ind til cafeteriatet. Derudover skal der søges stævner til
det nye år, der forløber ( 1. april 2018 – 1. Marts 2019) vi ønsker 2
springstævner med showklasser, 1 dressur klubstævne og jul/nytår stævne
(distrikt/klub)

5. Hjemmesiden er overtaget af Mette
6. Evt. Der skal holdes et møde med Langelands Rideklub, så vi kan få aftalt
nogle klare regler, så der ikke opstår konflikter. De har blandt andet efterladt
en fejemaskine som vi har opbevaret i stalden, men er det en vi kan få lov at
benytte en gang i mellem under stævner? Derudover skal der aftales en ny
pris hvis de skal låne faciliteterne igen.
Camilla er tilbage i bestyrelsen og overtager prøvetimerne fra Tine.
Der er søgt om finanser til indkøb af nye ridehjelme hos Trygfonden.

