Referat fra bestyrelsesmøde d. 4‐8‐2013
Deltagere: Sabrina, Emily, Pia, Maria, Charlotte og Aase.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra d.
2. Status på regnskab
3. Næste møde
4. Løse hunde (Aase + Pia)
5. Overvågning (Aase)
6. Bokse – status på udlejning (Charlotte)
7. rengøring af stald (Charlotte)
8. Støt Brysterne stævnet (Charlotte)
9. Ekstraordinært tilskud fra kommunen (Charlotte)
10. Høpris (Pia)
11. Kommunikation i bestyrelsen (Pia)
12. Opdatering af ud og indtrækningsliste (Pia)
13. Manglende tagplader i ridehuset og evt. påfyldning af flis/sand så vi er klar til efterårets
ridning (Pia)
14. Udskiftning af kode til sadelrum (Pia)
15. Diverse bøtter i foderrum (Aase)
16. Klar, parat, start kursus
17. Juniorudvalget
Eventuelt
Ad. 1:
Godkendt.
Ad. 2:
Regnskab frem til 1/7‐13 ser fornuftigt ud. Der er lidt forskydninger i enkelte poster i forhold til
sidste år, men det ser ud til at vi kommer godt ud af året 2013.
Ad. 3:
Forslag til at vi holder bestyrrelsesmøder 1. torsdag i hver anden måned.
Næste møde bliver så torsdag d. 3/10‐13 kl. 18.30.
Fremtidige mødedatoer: torsdag 5/12‐13, torsdag 6/2‐14. Videre mødedatoer fastlægges efter
generalforsamlingen 2014.
Er der behov kan der selvfølgelig planlægges andre møder.

Ad. 4.
Løse hunde. Efter en del drøftelse enighed om at løsne op for reglen. Har man kontrol over sin
hund og den ikke genere andre kan den godt gå løs.
DOG ikke i ridehuset – der skal hunden stadig føres i snor.
Ad. 5:
Stilles i bero til sidst på året.
Ad. 6:
Ingen tomme bokse p.t. og vi har venteliste til opstaldning.
Ad. 7:
Rengøring af bokse er planlagt til at starte fra 17/8. Nogle er allerede gået i gang.
Hannibal sørger for diverse midler til rengøring.
Ad. 8:
Propositioner sendt ud. Der skal bruges mange hjælpere denne weekend (14./15. sept.) så meld
dig allerede under fanerne nu.
Der skal bruges mange præmier til dette stævne – så kender du/I nogle der kunne tænke sig at
sponsorere så sig endelig til. Der bliver lavet en ”sponsorvæg” til logoer.
Ad. 9:
Vi har fået ekstraordinært tilskud fra kommunen. Dette bliver brugt til nyt trådløs trænersæt med
udgang, således at der kan tilsluttes højtaler til det, således at det kan bruges til evt. kurser eller
foredrag.
Ad. 10:
Der er nu mulighed for at få hø i stedet for wrap. Man kan få 7 kg hø for samme pris som 5 kg.
Wrap. Bruger man mere end 7 kg. Hø er prisen 2 kr. pr. kg.
Der bliver hængt opslag op, så man kan skrives sig på hvis man ønsker hø i stedet for wrap.
Kommer til at gælde fra 1/9‐13.
Ad. 11:
Der blev fremsat forslag om at vi – bestyrelsen – sendte mails til hinanden ca. hver 14. dag lige for
at opdatere om der var noget.

En drøftelse om hvordan vi kan gøre opmærksom på klubben ”ud ‐i landet”.
Ungdomsrepræsentanterne Emily og Sabrina blev sat på sagen ‐ oprette klubben på instagram,
twitter, blog etc. Evt. forhøre sig hos Palle om disse ting.
Ad. 12.
Hannibal opdaterer listen.
Ad. 13:
Hannibal har talt med Bjarne, taget bliver ordnet inden indendørssæsonen. (efteråret)
Hannibal er ved at indhente priser på sand og spåner/flis.
Ad. 14:
Maria ordner dette.
I den forbindelse talte vi om at evt. oprette en facebook side – Kjeldmosegård – til interne
beskeder til opstalderne. (eks. hvis Line er syg) så kan det skrives på denne side og kun
opstalderne kan se det.
Ad. 15:
De ”løse” bøtter på gulvet var en sommeropstalder.
Ad. 16.
Klar, parat, start kursus – lige nu er der 19 tilmeldte – det kan være 29. Det afholdes torsdag d.
29/8‐13 kl. 18‐21 i Cafetutten.
Ad. 17.
Juniorudvalget foreslår at vi snart holder en fælles middag – der er kommet mange nye opstaldere
– det er så en mulighed for at man kan mødes og hilse på.
Eventuelt:
Bende og Jan har fået lov til at låne Cafetutten til hundeprøve arrangement i efteråret.
Vi vil indkøbe en stor kalender til Cafetutten, således at man kan skrive møder og kurser på denne
for at få et overblik.

NÆSTE MØDE TORSDAG DEN 3 . OKTOBER 2013 KL. 18.30
Ref. Aase

