Referat Bestyrelsesmøde 17. Marts 2021

Agenda
-

Referent: Tanja
Tilstede: Tanja, Mette, Christian, Julie Rose, Luna, Kimmie, Nanna, Malene, Lilianna

-

Godkendelse af tidligere referat, vi venter til næste bestyrelsesmøde..

-

Opfølgning på aktioner fra sidst
Aktioner:
Der er fuldt op på aktioner fra sidste møde.

-

Generalforsamlingen
Vi synes det gik fint.

-

Invisteringer, hvad skal sættes gang nu?
- Dressurhegn
- Lydanlæg
- Det sidste til handicaptoiletprojektet
- Bane 1 skal rettes
- Spring/reperationer opspring vandgrav
Aktioner:
Julie og Christian får købt hegn hjem til dressuropvarmningsbanen.
Christian får sat igang i lydanlægget
Bane 1 skal rettes men dette afventer til vi har mere tid i løbet af året
Tanja reperere på opspring til vandgraven

-

Liste over ting der skal være styr på inden første banetræning/stævne:
- Internet, Mette har fået tilbud om at få fiber internet ind, og det har vi sammen sagt ja til.
- abbonement til mobiltelefon, mette finder et abbonement
- mobilepay? så snart vi får dankortene udleveret kan vi få mobilepay op og køre og kan betale
dommere, doteringer osv. over her.
- Hvordan styrer vi at pengene for banetræningen bliver øremærket ridelejren?
Mette og Nanna har styr på det.
Aktioner:
Mette takker ja til tilbuddet fra Fibia
Mette finder abbonement til vores klub mobil
Tanja opretter myshop på mobilen så snart dankortet er kommet.

-

Planlægning af arbejdsdag
Arbejdsdagen bliver d. 9.maj kl. 10

-

Liste over arbejdsopgaver der kan laves løbende af klubbens medlemmer
- Male hegnet om springbanen – hvem køber algefjerne/maling?
Aktioner:
Tanja og Christian samler en liste over ting der skal laves
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-

Nyt fra udvalgene, dressur, spring, materiale, sponsor, hjælper.
Der er ikke så meget nyt lige nu. Mia hastrup kursus var rigtig godt!

-

Klubhuset
Maleren er færdig tirsdag d. 23. marts. SÅ skal der ligges gulve, laves lofter og indrettes.
Til sidst skal køkkenet sættes ind og indrettes.
handicaptoilettet vil til hverdag være aflåst. Det lille toilet vil altid være åbent.

-

EVT.
Undervisere på springbanen.
Vi er blevet enige om at der kun er plads til at der er en fanst ugentlig underviser på banen om
ugen, for at have så meget plads som muligt til vores medlemmer.
Tanja tager fat i underviser.

-

Næste møde
12. april kl. 18:30 i klubben
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