Referat af Bestyrelsesmøde i Sevel Rideklub
mandag den 16. april 2018

1. Forrige referat
Godkendt
2. Undervisning
a. Springundervisning
Der er efterspørgsel på springundervisning, der arbejdes på at få et
hold op at stå fredag hos Sine.
3. Klubheste
a. Spring på klubheste
Der skal være restrektioner på, hvor højt man springer på
klubhestene. Der besluttes at, klubhestene max må springe 40 cm
til stævner.
Parterne må ikke springe på parthestene.
b. Et skilt til boksdørene
Hvis en hest ikke må bruges, skal der hænges et skilt på boksen, så
alle kan se det. Skiltet ligger i skabet i sadelrummet. Helle laver
dette.
c. Sommergræs
4 på stor fold og 2 på skåne fold.
Vi holder øjnene åbne, for hvad der er af muligheder.
4. Stalden
a. Foder
Der foreslås, at foderet kun er til rideskolehestene.
De private skal selv sørge for foder. Ida snakker med Finn.
b. Ønsker om tydelig mærkning af foder i poser
Privathestenes foder skal mærkes tydeligt.
c. Ændring af struktur i stalden
I stedet for lappeløsninger, skal vi finde en løsning, der virker.
Vi afholder et møde, hvor vi brainstormer og sammenfatter et
dokument, om hvordan vi vil have det.

Berit har haft fat i parterne, for at få dem til at hjælpe i
weekenderne.
d. Stalden i sommerperioden
Vores staldmedarbejder skal komme 5 dage om ugen, hen over
sommeren. Der laves en arbejdsbeskrivelse.
e. Billede af hestene og tydeligt navn og ejer
Anja laver det.
f. Hvem skal lukkes ind
Sine lukker selv sine heste ind.
5. Hjemmesiden
a. Opdatering af underviserne
Siden opdateres.
b. Rettelser vedr. ridehjelme godkendelse.
Er udført.
6. Ny hjælper
Helene Sahl Sund er blevet hjælper om tirsdagen.
7. Vedligehold
a. Hul i glasset til rytterstuen
Det er Rideklubben, der har vedligeholdelse af bl.a. rytterstuen.
8. Konfirmationer
Camilla Sørensen, Laura Dahl og Signe Steenkjær.
9. Økonomi – status
Der skal stadig spares!!! Ideer til hvordan vi får penge ind efterspørges.
10.

Kalender
18-4 – Klubaften med Heidi Nielsen – Der er ca. 15 tilmeldte.
21-4 – Repræsentantskabsmøde DRF – Anja og Charlotte deltager.
29-4 – SERK er inviteret til E-stævne i Haderup
27-5 – Rytterdag – Der er styr på det.
2.-3./6 – Regionsstævne
15-17/6 – Rytterlejr – Anja kommer og underviser i dressur lørdag
8.,9. og 10./8 – Aktiv sommeruge i tidsrummet kl. 10-12 – Vi skal
have fundet en tovholder og underviser. Punktet tages op ved
næste møde.

11.

Kommunikation
Nyhedsbrev?
Hjemmeside - Priser skal rettes på hjemmesiden.
Facebook – Hvis der tages billeder fra klubaften, må de sendes til
Anja/Lene, så de kan komme på Facebook.

12.

Næste møde – dato
Møde vedr. pasning – 2. maj 2018 kl. 19.00
Bestyrelsesmøde – 17. maj 2018 kl. 19.00

13.

Eventuelt
Hvis vi skal have en container, ned til volten kræves der en
byggetilladelse. Klaus arbejder på sagen.
Ida tager kage med til den 2. maj 2018.
Berit tager kage med den 17. maj 2018.

