Dagsorden til Bestyrelsesmøde d. 16.11.16 i Rytterstuen. Kl 19.00
Sanne og Jacob er inviteret, men kunne desværre ikke.
1. Opsamling fra sidste møde.
•
•

•

Status spejle: betales fra vennernes konto. Et af dem er lidt skæv og viser et skævt
billede. Det er måske en halv cm. Vi lever med det ind til videre.
Oprydning: Vi er nået langt, men vi skal passe på at vi ikke bare flytter problemet et
andet sted. Vi skal finde et sted til vores voltigerings hest. Vi mangler en tur til
lossepladsen. Vi skal have ordnet højtaleren.
Lille hal: bunden virkede fint, der var ingen reaktioner på den til stævnet.

2. Hedebølge i rytterstuen ( Lotte)
Døgnuret var gået i stykker og havde overrulet timeren. Vi skal være lidt opmærksomme på
det, hvis der bliver frost.
Vi skal være opmærksomme på el regningen. Der har været varme på fuld drøn i over en uge.
3. Juleafslutning.
Bliver d.18./12 Lotte og Rikke
4. Fra ungerådet.
De har haft to møder.
Ungerådet har vundet 3000, kr. Som de kan bruge. Der er mange gode forslag.
De prøver at undersøge hvilke af deres forslag, der er mulige og hvad de koster.

5. Elevheste og stævner.
Det bliver for dyrt, hvis Mona skal komme herned med elevhestene til stævner. Derfor prøver
vi at lave en hygge stævne aften kun for dem og deres pårørende torsdag d 2.2.17 februar.
Dem der vil starte til stævnet må selv lave en privat aftale med Mona.
6. Fremtiden for mandagsholdet.
Mandagsholdet er nedlagt.
7. Orientering fra stævneudvalg ang. næste stævne
Der er nye regler i forhold til at afvikle springklasser, der betyder en stor udgift
for klubben. Derfor er det indtil videre besluttet at vi ikke har springklasser, da vi ingen
springryttere har pt.
8. Økonomi

Klubben har konti i de forskellige pengeinstitutter. Der skal laves et tjek på den
og nogle af dem skal lukkes.
Sponsorer: Klubben har brug for en der vil tage sig af sponsorerne. De er
vigtige for klubbens økonomi og skal plejes og nye skal kontaktes. Kunne der evt. være en
i klubben, der havde lyst til at påtage sig dette?
9. Generalforsamling i feb
d. 22.2.17 kl. 19 i rytterstuen.

10. Evt.

