Bestyrelsesopstartsmøde d. 14/4 -2018

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hvordan gør vi klubben mere attraktiv
Faciliteter og benyttelse
Elevskolen
Ridelejr
Strøelse
Suppleant træder ind
Oprydningsdag
Elevstævne
Evt.

1) Cecilie udarbejder en folder, der skal gives ud til de potentielle nye medlemmer i klubben. Ved hver
prøvetime møder en fra bestyrelsen op og tager imod eleven og hjælper med at vise rundt.
2) Personalet skal have bedre overblik over, hvilke heste der skal på fold og de kan kun komme på
fold, hvis de betaler for det. Tine ønsker en oversigt over, hvem der får ekstra services af
personalet, så hun ved hvad der skal faktureres. Alle hestene kommer i walker mens personalet
muger, men der er kun 5 der betaler for det, så enten skal det være en del af fuldpas prisen ellers
må personalet sætte de heste som der ikke får betalt walker på staldgangen, i mens der muges?

3) Underviserne skal bytte mellem ponyerne, så eleverne prøver noget forskelligt og ikke bliver vandt
til den samme hest. Der har været mange udmeldelser i denne uge? Cecilie vil undersøge sagen og
ringe rundt.
4) Vi får ikke det tilskud fra komunen, som vi plejer til ridelejr og prøvetimer.  Mette har fået en
liste over, hvem der har betalt for ridelejr, så hun har bedre overblik over, hvilke ponyer der er
reserveret og kan kontakte de resterende.

5) Vi har brugt 10 paller smuld på den ½ tid. Smuldet er af dårlig kvalitet, skal vi overgå til anden
strøelse som f.eks træpiller.? Vi beslutter at overgå til træpiller, da de skulle holde længere. Det
koster lidt ekstra og derfor vil prisen blive sat op således det koster 40 kr. For en pose á 15 kg.
Der vil blive uddelt 5 poser pr. Måned
6) Charlotte træder ind i bestyrelsen i stedet for Mette, da hun fortrød. Derfor skal vi have uddelt
Mettes ansvarsområder. Jeanette og Frederik overtager ansvaret for halvparterne og har nu til
opgave at gøre ryttere og forældre opmærksomme på reglerne.

Der skal findes en ny elevrepresentant, da Andrea er flyttet med sin pony.
7) Oprydningsdag har vi valgt at ligge lige inden vores FM, det bliver derfor Lørdag den 23/6 kl 10:00,
så vi håber der møder rigtig mange elever, forældre, opstaldere og medlemmer op.
Der skal bl.a. males spring, så vi håber også at se springrytterne, der besøger os om Tirsdagen
Derudover skal der samles sten på banen, ordnes hegn rundt om springbanen, vaskes spejle osv.
Der vil blive lavet en oversigt, så vi kan dele os op i hold.
8) Jeanette og Mette er klar til endnu et elevstævne og derfor har vi valgt at ligge dette den 1.
weekend i Juni.
9) Lene søger om klasse sponsorat og/eller stævne sponsorat hos Ecco.
Der skal være fokus på at skaffe sponsorater til FM pt.
Der skal findes en ny elevpony, da den anden faldt fra.
Vi vil forsøge os uden halm en periode, da ponyerne er for tykke og der bliver svinet mere end der
bliver spist.
Frederik vil kigge på nogle pakkeløsninger ift. Selvpas/fuldpas.
Elevponyerne vil fremover blive sluset på fold, da det er godkendt af DRF, MEN dette må IKKE
foregå gennem ridehuset.
Vi skal begynde at planlægge græsfold til Juli og priser for opstaldere i Juli.

