Referat af Bestyrelsesmøde i Sevel Rideklub
Mandag den 17. september 2018

1. Forrige referat
Godkendt
2. Undervisning
Alle hold er næsten fulde.
Julie fungerer ikke rigtig, den bukker ofte. Dette er en periode som
mange klubheste skal igennem så vi giver det tid og ser om hun falder til
ro.
Stine vil undervise den 2. søndag i hver måneden.
Der oprettes en begivenhed på facebook, rytteren skal tilmelde til Stine.
Stine koordinerer tiderne. Tilmeldingen er bindende.
For medlemmer koster det kr. 200,-. For udefrakommende kr. 250,Stine giver Helle besked og Helle fakturere rytterne.
3. Klubheste
Berit har talt med Lady’s ejer, om hvad der skal gøres, når Lady ikke
skal bruges som rideskolehest mere. Ejer ønsker at hun får fred ”på
marken”.
Holstebro hestepraksis har kigget på Alanya og de mener ikke Alanya
bliver rideskolehest i indeværende år. Alanya skridtes foreløbigt 10-20
min 3 gange om ugen.
Julie – Helle tager kontakt til Seges vedr. ejercertifikat på Julie.
4. Stalden
Behandles under pkt. 7
5. Økonomi – status
Det ser fornuftigt ud pt. Regning for leje af hallen venter forude.
6. Vestforsyning – ansøgningsfrist 1/10
Forslag til at søge penge til et lydanlæg. Lene laver ansøgning og Klaus
kigger på muligheder for anlæg.
7. Opsamling fra mødet med Harder

Stald:
Indhold til folder
- Hvad får man for pengene
- Hvad er der med i pasning til hverdag / weekend
- Opstalderer skal indgå ind- og udlukning og fodring
- Foder skal portionsanrettes i en portion pr. måltid, mærket med
hestens navn
- Man skal være medlem af rideklubben, for at benytte rideklubbens
faciliteter
- Ingen pasning på skæve helligdage
- Hvem ringer man til:
Hvis der er noget galt i en boks, kontaktes Finn.
Indhegning – Finn
Foder – staldansvarlig
Udmugning – Ida
- Lort i Sevel skal samles op
- Løber hestene ud, skal naboer i Djeldvej 20 informeres.
- Ønskeliste til Finn
Foderarrangement opdeling
- Navn og billede på boksdøren
-

Økonomi i stalden:
Rideklubben opkræver for pasning af privatheste.
Hvis man er med i pasning er man med i alt arbejdet ellers klarer
man det selv

-

Anja og Berit retter partkontrakter til.
Anja laver oplæg til kommunikation
Klaus kigger på sadelrum og foderarrangement

8. Stævne
Det er svært at trækket hjælpere til stævnerne. Vi skal ved opslag på
Facebook, blive bedre til at tagge medlemmerne og gøre så det ikke er
de samme hver gang.
9. Kalender
6. okt. - Klubstævne på volten
8. okt. - Klubaften om hestens fordøjelse
25. nov. - Julestævne i hallen

2. dec. – Jul i Sevel
10.
Kommunikation
Nyhedsbrev skal udsendes inden for kort tid:
Information om stævne til nye rytterne
Frivilligt arbejdskraft til stævnerne
Hjemmeside opdateres.
Facebook:
Information om stævne til nye ryttere
11.
Næste møde
Bestyrelsesmøde den 15. oktober 2018 kl. 19.00
Helle tager snacks med.

