Referat SERK Bestyrelsesmøde
Dato: onsdag den 13. juni.
1. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt pr mail.
2. Klubheste
a. Klubhestene på sommerfold - status og fordeling, Motionering.
Hanne Lykkeskov ligger græs til - Helle tilser dem det meste af sommeren og giver
lyd hvis der er dage de ikke er hjemme. Hun giver mineraler hver dag - Der skal lige
købes spande hertil.
Triner træner skridt og trav med Alanya så hun forhåbentlig er klar til august igen.
Louise henter Alanya ud til Helle den 26. juni når Tinto også kommer.
Berit arrangere ridetur derud søndag den 1. juli - spørger nogle af de store ryttere
om de vil ride hestene. Klaus og Anja og evt Ida kan hjælpe i biler m.m.
Hestene skal være til bage i stalden senest den 1. august da der kommer hovsmed
den 2. august.
Filur og Lady bliver på rideskolen. Ida laver plan for pasning - vi byder ind med
uger/dage hvor vi kan/ikke kan.
b. Julies tand - er flækket og skal ordnes. Louise ordner med dyrlægen. Vi prøver at
gøre det i starten af juli så det ikke går ud over undervisning og hun forhåbentlig er
klar igen til august.
3. Parter - eneundervisning - kun en er interesseret - det kan være for lidt at køre efter. Det
står dem frit for at aftale med en eksisterende underviser og køre afregning gennem
klubben hvis der laves aftale en lørdag eller søndag.
4. Undervisning efter ferien - status på hold - især Stines mandag er ramt.
Stines ryttere flyttes til sidste på dagen mandag så der er mulighed for hold før disse.
Springholdet flyttes evt.
Der skal fyldes op torsdag og dernæst fredag. Der mangler en enkelt rytter på
onsdagsholdet. Vi prøver at lave reklame for holdene og muligheden for at flytte.
Voksenholdet har efter ferien kun 4 ryttere - dette er ok. 3 heste mulige til voksne efter
ferien hvis Alanya bliver klar.
5. Stævne - økonomi og evaluering - Anja
Overskud på 6000 kr men en efterregning på 2500 kr i medlemskab til DRF ”æder” lidt her.
Kun få i spring - der er enighed om at spring skal køre hvis blot det giver et lille overskud.
Der skal spørges om hjælp så det er nogen der ved nogen om det der står for spring delen.
Evt uddanne en banedesigner mere i klubben.
6. Aktiv sommeruge - instruktør?
8.,9.,10. august kl 10-12 alle dage. Trine kan undervise og vi eftersøger hjælpere til alle
dage. Der spørges på facebook om nogen kan bage kage.
HUSK næste år at der skal skrives i folderne at eksisterende medlemmer ikke skal melde sig
på aktiv sommeruge.
7. Økonomi - status - Helle
Et lille overskud på kontoen og nogle tilgodehavender. Lillebrorlotteri har givet knap 2000
kr. Til klubben.

Evt søge om læskur til folden så dem på jordfolden ikke står i direkte sol hele dagen.
8. Kyllingefestival - Sparekassen vendsyssel spørger om vi vil komme med 1-2 heste og give
trækketure den 11. august kl 10-14. De vil give 3000 kr for det.
Vi siger ja tak til 3 timer og ingen biler i gården - Anja skriver til banken. Louise er
tovholder. Klaus og Ida hjælper.
Vi skal have infofoldere klar. Husk en skammel.
Anja undersøger muligheden for at få lavet et beach flag.
9. Kalender
15.-17. juni - Rytterlejr
18. juni - Bestyrelsesmøde del 2 med Harder - Lene medbringer kage.
8., 9., 10. august - Aktiv Sommeruge - se andet punkt.
8.-9. september Regionsstævne - mere info senere - afvent dato for evalueringsmøde.
10. Kommunikation
Nyhedsbrev?
• Nye hold
• Sommerferie
• Nyt nummer til underviser
Hjemmeside?
• Rette underviser nummer
Facebook?
11. Næste møde - Dato
16. august kl 19.00 i Rytterstuen
12. Eventuelt

