Bestyrelsesmøde Sevel Rideklub
Dato: 31. januar 2018
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Undervisning - status
Et par frameldinger på voksenhold.
Der er ikke en fair fordeling af klubheste på holdene men de samme bliver brugt på mange
hold.
Vi skal have skema i gang for at få overblik over hvilke der bliver brugt.
Anja indkalder til undervisermøde snarest.
3. Stalden - status
Alanya har lagt fast et par gange og er nu flyttet boks. Vi håber ikke det sker igen.
Der er købt ekstra foder til Adventure og Tinto får eget foder fordi de har tabt sig.
Adventure har været hoppet ud fra indhegningen. Vi er opmærksomme på det.
• Ny staldmedarbejder
Helle har et bud som vi forfølger.
4. Klubheste - status
Vi har 6 heste men kun kan bruge 5. Ny lånehest er lidt problematisk her i starten.
Mister er i fuld gang igen.
• Alanyas skade
• Ny klubhest - vi har kontakt til Stald Lillelund. De har måske noget.
Vi må have alle antenner ude.
5. Halvparter - status
Ingen ændringer. Mister er ledig.
6. Bane og materialer - status
Intet nyt.
7. Økonomi - status?
Er ikke færdig med at lave regnskab endnu.
Lille overskud på kontoen.
8. Klubfest
Stævneudvalget har styr på det.
9. Generalforsamling - planlægning
Se andet dokument.
10. Springtid
Ændring af springtid til søndag kl 14-16 så der stadig er ledigt når parterne kommet når
hestene er lukket ind. Berit laver opslag i hallen. Anja laver opslag på hjemmesiden.
11. Kalenderen
• 3. februar - klubfest
• 20. februar - generalforsamling
• 18. marts - Klubstævne
12. Eventuelt
Klubjakker - Berit prøver at gøre noget. Anja sender opslag til Berit.

Køredag på lørdag. Den første gang kan man komme selvom man ikke er medlem.
Efterfølgende gange (hvis der bliver flere gange) skal man være medlem.
Ridehjelme - vi kan kun konkludere at det kun er vg1 der gælder. Vi skal evt søge
trygfonden om tilskud til låne hjelme.
Næste møde - Besluttes efter generalforsamlingen.

