Referat - Bestyrelsesmøde den 14. marts 2011
Til stede: Dorthe, Leise, Kiki, Kimmie, Tanja, Anita, Ina, Hardy, Birgitte, Anne.
Godkendelse af referat.
Melanies forældre vil hjælpe på sponser posten. – Her er der forslag til en OK spring cup.
-

Anne sørger for at videre give information til posten.

Fået tilbudt en pavillon, stadig under overvejelse. Skal søges om byggetilladelse.
Generalforsamling – ikke stor nok tilslutning, men det var hurtig overstået. Ang. Pokal udeling, skal der
strammes op omkring modtagelsen. Ikke godt nok at folk ikke møder op!
Der er foreslået at medlemmer tilføjer mail adresse ved indmeldelse, så vi kan kontakte dem pr. mail ang.
Aktiviteter i klubben.
Billeder fra ridelejren er slettet på hjemmesiden. – Tanja
Juniorudvalgsmøde skal annonceres i bedre tid.
-

Ridelejren er fastlagt til uge 28.
Ryttertræf vil finde sted d. 7. maj.
Ryttermærker vil opstarte når klubben åbner

Der er fundet dommere til D-stævne
Lena Grønnemose tilbyder undervisning på klubbens baner
Lukning af springbanen – Janni Høj lukker banen om onsdagen og Bjarne om tirsdagen. Info om dette skal
på hjemmesiden.
Tanja finder sponser til Holdcuppen til D-stævnet. - Staldens dyrecenter.
Underlag til Holdridnng – Jyderup rideudstyr vil sponsorere.
Kimmie og Tanja har snakket med OM spring omkring udlån af sponserspring.
Dorthe kontakter kommunen og tekniskforvaltning omkring græsslåning og udestuen.
Dorthe sørger for flere sæt nøgler.
Åbning af klubben den. 10. april 2011.
Malerdag den. 16. april 2011.
-

Leise skriver hjælpertimer op.

Påsketur Lerchenborg kl. 10:00 – mød opsadlet, husk oprydning af heste ”hømhøm”.
Dorthe har kontaktet ang. Springbanen og den skulle være færdig inden klubben åbner.

Jørn og Hardy får vandgrav + tørgrav væk inden.
Lydanlæg – stadig under udarbejdelse
Anita ønsker deltagelse til opvisning på møllebakken d. 28. juli 2011.
Dorthe kontakter Janne ang. Juniorkonto.
Næste møde er 2. maj 2011.
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