Dagsorden til møde d. 31.08.16 kl. 19.00 i rytterstuen
Lotte O deltager
1. Økonomi
• Orientering fra Lotte
Pt. er der 129.000 kr. på kontoen, som skal bruges til resten af sæsonen 16/17. Det ser ud til
at medlemstallet er stigende. Vi har mange pengeinstitutter; Rideklubben har Hvidbjerg Bank,
Venner har Sparrekassen Thy, Stævne udvalget har Sparrekassen Vensyssel.
• Sponsorater, ink. Sparrekassen Vendsyssel.
Der er nogle skilte der skal tages ned; Tambohus,( de vil have skiltet) HJ maler( lukket, Lone
snakker med Ane højen som har overtaget) Thyholm murer, Tang biler( Vil have skiltet)
Vi vil fremover prøve at bruge lidt tid på at pleje, vores sponsorer bedre. Lotte O og Rikke
laver en mail liste. Jane vil fremover sende to mails om året til vores sponsorer.
• Ridehuskort
Vi har kun ti per. der har ridehuskort. Nyt tiltag, vi vil give rabat på ridehuskort til dem der er
opstaldede i Sanne og Jacobs stald. Fremover kan de få ridehuskort til 100, kr på md. Prisen
på brug pr gang er uændret.
• Afvikling af Vennerne
Vi mangler vedtægterne fra Vennerne. Så det bliver udsat.
• Budget 16/17
Rikke har udarbejdet et budget, som hun gennemgår.
2. Undervisning
Vi har nu to elevheste til rådighed.
Marie er sygemeldt.
Der skal undersøges hvad vores forsikring hos dansk rideforbund dækker i forbindelse med
elevhestene.
• Status på Monas hold
Der er tre piger på hver hold. Vi er stadig meget opmærksomme på at det skal være trygt at
overgå til de større heste.
• Voksenundervisning
Vi prøver at starte et voksenhold op igen. Vi har en rytter og prøver at kontakte nogle af vores
gamle ryttere.
3. Baner
• Udendørs.
John og Carsten sørger for at de to lange baner bliver sprøjtet og harvet, samt at den lille
bliver slæbt.
Rikke sørger for at der bliver klippet rundt om den.
• Spejle
Hanne har fundet et spejl til endevæggen, til billige penge. Det går vi videre med.
• Lillehal er tung.
Der er nogle steder, hvor den trænger til skaller igen. Hanne undersøger hvad det vil koste,
transport og skaller, samt udkørsel i hallen.
• Alger i den store + reparation af barriere
Lotte O vil sprøjte for alger i den store hal. Carsten og Rikke ser til reparationerne.

Lise og Hanne tager skilte ned.
4. Ungeråd – aktiviteter for de små
5. Evt.

