Referat af Bestyrelsesmøde i Sevel Rideklub
torsdag den 15. marts 2018

1. Forrige referat
Godkendt
2. Fordeling af opgaver i bestyrelsen
Formand: Anja
Sekretærfunktion: Lene
Kassere: Helle
Undervisningsansvarlig: Louise
Staldansvarlig: Ida/Berit
Klubheste: Berit/Ida
Bane- og materialeansvarlig: Klaus
Halvpartskontrakter: Berit
Markedsføring/PR: Lene
3. Dagsorden i fremtiden
1 uge før mødet, skal formanden have modtaget punkter til
dagsordenen.
Kage/snack ordning – man byder sig selv ind.
4. Organisering af stald/pasning i weekenderne
Fodring, udlukning og udmugning: Bestyrelsen og parter
Indlukning: Private og parter
Fodring og natwrap: Private og parter
Staldvagterne indtil sommerferien fordeles.
5. Årets minirytter 2017
Kathe Naundrup skal have prisen.
6. Hjælper-pigerne
Det er ikke hjælpernes opgave at trække. Det skal underviserne
kommunikere ud til forældrene.

7. Klubheste – status på køb/lån
Intet brugbart nyt. Vi har lånt Savanah og der arbejdes med den, for at
se om den vil fungere.
Adventure er også en lånepony og vi har den foreløbigt frem til sommer.
Klubben er blevet tilbudt lån af en hest, dette siger vi ja tak til, når vi får
en ledig boks.
8. Ridehjelme
Lions har givet penge til indkøb af nye ridehjelme. Der er indkøb 6 nye
hjelme, som er VG1 godkendte.
9. Økonomi
Underskuddet på ca. 30.000,- kr. i 2017 skal vendes.
Prisen på undervisning sættes op.
Hold stiger med kr. 50,-, ene-undervisning tirsdag, torsdag og fredag
stiger til kr. 115,- og ene-undervisning mandag og onsdag stiger til kr.
200,-. Meldes ud den 01.04 og træder i kraft pr. 01.05.
Vi er meldt til aktiv sommeruge onsdag, torsdag og fredag kl. 10-12 i
uge 32.
Helle har bestilt lodder i Lillebrorlotteriet, som vi skal have nogen til at
sælge.
10.
Kommunikation
I Nyhedsbrevet skal følgende med:
- Klubaften foredrag med dyrlæge Heidi Nielsen
- Prisstigningerne
- Nye ridehjelme og det er et krav med VG1 godkendte hjelme
- Hjælpernes opgaver
11.
Næste møde
16. april 2018
Lene tager snack eller lign.
12.
Evt.
Klaus har talt med Erling Ransborg, Hasselholt Træ om udskæring af en
træhest med sadel, som børnene kan lege på.
Man kan søge penge hos Y-mens, vi søger om penge til stigeremme.

