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Tirsdags spring
Der har været nogle generelle problemer omkring tilmelding, betaling og registrering af 10 turs kort. Men
der har også været et specifikt problem, der blev belyst under GF. Et medlem har haft problemer med at få
adgang til springtræning efter en pause, dette skal selvfølgelig ikke være et problem. Derfor har vi inviteret
de involverede parter til et møde, som vi håber de i samarbejde med formanden, selv kan løse. Hvis ikke
tager vi den derefter. De generelle problemer tager vi næste møde, da vi alle i bestyrelsen, lægger
hovedet i blød og håber på forslag til en bedre løsning.

Forespørgsel om ombytning fra månedskort til 10 turskort
Der er medlemmer, der har haft købt et månedskort, men på grund af forskellige årsager, har de kun været
i hallen 2 gange. Derfor kunne de godt tænke sig, at få refunderet nogle penge og lave det om til 10 turs
kort. Det bliver et nej fra bestyrelsens side, da det ikke er en mulighed, vi ønsker, at andre også vil benytte
sig af. Derudover er det meget normalt i sportsklubber, at det er ens eget ansvar, at få udnyttet det der er
betalt for.

Frivillig hjælp
Den nye bestyrelse er blevet sat ind i de forskellige frivillige funktioner, vi har i klubben. Derudover bliver
det besluttet, at Mette Feldskov fremover kommer til at have meget kontakt til den frivillige hjælp og der
kommer nogle klare retningslinjer for, hvad vi hver især forventer af hinanden. Vi er også så heldige at have
praktikanter fra kommunen, men det er svært at se udbyttet nogle gange, derfor vil Mette (i samarbejde
med bestyrelsen) lave en oversigt over arbejdsopgaver til dem. Der bliver foreslået, om der skal laves en
kontrakt, der opfordrer til positiv snak omkring klubben. Da der nogle gange opstår mere brok end, hvad
der er nødvendigt.

Kontrakt på Obelix
Der bliver igen stillet spørgsmål til om vores lånepony Obelix er på vej væk, da der går nogle rygter. Det er
ikke noget vi har fået information om, derfor bliver der nu lavet en skriftlig kontrakt, så ponyen ikke
pludselig er væk.

Problemer med opførsel omkring børnene
Vi har flere gange oplevet problemer med at bestemte forældre laver en scene foran andre forældre,
skælder arrangører ud, overfuser undervisere og værst af alt, truer børnene. Det skaber for meget negativ
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energi, utryghed blandt børnene og et dårligt ry. Dette er tidligere meldt til politiet, men problemet er nu
vendt tilbage.. Derfor ser vi efter en løsning eller i hvertfad vores næste træk, som muligvis er en
bekymringsanmeldelse til politiet og eller en skriftlig forespørgsel til DRF omkring, hvad der skal gøres.

10 turs kort
Marianne fortsætter med at tjekke mappen efter Tirsdags springning, når en rytter påbegynder nyt 10 turs
kort, gives der besked til Tine. Men om vi skal finde en bedre løsning på dette tages op på mødet med
underviser og arrangør af tirsdags springning.
Månedskort skulle måske ændres så de løber efter kalendermåned og ikke fra dato til dato.
Der bliver også hængt skilt i hallen, der opfordrer og minder medlemmer om at udfylde mappen ved besøg.

Ridelejr
Hvor langt er vi? Er der styr på det?
Der er lagt planer med forskellige underholdnings indslag b.la. Yoga,hestevognstur og undervisning.
Er der venteliste? Nej, men hvis der bliver, skal/kan vi undersøge mulighed for at låne ponyer andre steder.

Undervisning
Ved tilfælde af at den lille hal er ubrugelig til undervisning, må den store gerne benyttes. F.eks, støver det
for meget til at være i hallen, er der ikke noget lys eller er taget ved at falde ned, er det ok. Derudover kan
det arrangeres op til stævner at eleverne kan få lidt undervisning i den store hal. Men
elevryttere/elevskolen får ikke fortrinsret på den store hal, da de allerede har fortrinsret på den lille hal og
alle udendørsbaner. Når den store hal skal benyttes op til stævner, skal det være med underviser og det
skal varsles lige som alle andre skal varsle undervisning/springning, så det ikke er i vejen for vores gæster og
medlemmer udefra.
Vi giver dette en change, MEN hvis det går over gevind, bliver misbrugt eller på andre måder viser sig ikke
at kunne gå, bliver det ikke til mere end en prøve.

Ansvarsområder
Arrangementer: Fælles
Faciliteter: Cecilie Kvist og Frederik Jensen
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Elevskole: Marianne Strømkjær og Sanne Kvist
Halvparter: Mette Feldskov og Frederik Jensen
Hjemmeside: Mette Jensen
Indkøb af wrap/foder: Lene Strømkjær og Tine Kærsaa
Junior representanter: Julie Sølund Christensen og Andrea Feldskov
Klub ånd: Fælles
Opstaldere: Lene Strømkjær og Cecilie Kvist
Staldpersonale: Cecilie Kvist
PR: Cecilie Kvist
Sponsorater: Marianne Strømkjær
Stævner: Jeanette Bachmann og Marianne Strømkjær
Undervisning
Elevskole: Anne Strømkjær
Private: Cecilie Kvist
Økonomi og regnskab: Tine Kærsaa
Frivilligt personale: Mette Feldskov

Oprydningsdag
Hurtigst muligt når vejret er til det.

Evt.
Fodring af katten på staldgangen er fremover KUN kattefoder, hvis den skal have kylling eller fisk foregår
det udenfor på den lettere hullede p-plads.

Kaninen omme bagved? Dette er en privat kanin, men da der er stor bekymring for om den bliver passet
korrekt, skal der lige snakkes med pigen og hendes forældre og findes en løsning.
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Prøvetimer i forbindelse med ridelejr start uge 31 til og med onsdag uge 32, dette står Mette Jensen for+ at
søge tilskud hos kommunen. Minnie er stadig ledig til ridelejr, hvis ikke hun bliver brugt der, så er det
hende, der bliver tildelt prøvetimer på.

Mette Jensen har ansvar for hjemmesiden, men ønsker input fra os alle omkring forskellige tiltag, der
kunne komme op på siden.

Der kommer billeder af bestyrelsesmedlemmer op på staldgangen, hvor vores ansvarsområder står.

Tirsdag den 27. kl 14 kommer avisen ud og laver et interview med vores nye formand, vi håber at alle vil
hjælpe til med, at få stedet til at skinne op til og selvfølgelig bevare det efterfølgende.

Der kommer 2 nye heste til staldgangen, Cecilie Kvist arrangere bokse klar den 26.03

Ny elevhest kommer i stalden på fredag. Den første måned er den ikke til elevskolens rådighed, men
derefter bliver den ligesom Obelix. Derfor har Andrea Feldskov automatisk første ret til part på den og hun
vil have halvpart.
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