Referat af Bestyrelsesmøde i Sevel Rideklub
Mandag den 26. november 2018

1. Forrige referat
Godkendt
2. Info fra møde med Finn
Regler og info vedr. opstaldning i Stald Hald udleveres fremover af Finn.
Der skal afholdes et staldmøde mht. fordeling af staldvagter.
Problematikken vedr. longering blev vendt – Longering er kun tilladt,
hvis der ikke er andre i hallen. Ryttere har ALTID fortrinsret.
3. Stald
a. Deling af stalden – Ida og Berit. De finder selv ud af fordeling,
hvem der står for hvad.
b. Måtter – Ida undersøger muligheden for ”måtter”, der kan ligges på
marken, så man ikke synker ned i mudderet. Ida spørg Finn, hvad
han mener om ideen.
c. Staldhjælp – Stine ønsker en afløser til om fredagen og fra 1. marts
skal der findes en ny staldhjælp.
d. Foderrum – Det fungere ok. Det er de privates eget ansvar, om der
er foder til deres hest.
4. Klubheste
a. Freddie som handicaphest – Det skal afprøves om Freddie kan
bruges i forhold til liften.
b. Status på Alanya – Trine skridter p.t. på Alanya. Der startes MEGET
langsomt op med trav.
c. Diva – Ida rider den, for at holde den i gang
d. Lady på fold med Emma – Det er ok
5. Medlemsfest
Medlemsfest bliver den 12. januar 2019
Der foreslås, at der bestilles mad ved Nørregades Køkken til en
kuvertpris af ca. 150 kr. pr/voksne. Prisen for børn skal være mindre.
Festen afholdes i Spejdergården, Sevel.

Anja undersøger muligheden for dækner til den mest vindende
springrytter og dressurrytter.
6. Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling den 18. februar 2019 i rytterstuen.
På valg er
Anja, Berit og Lene.
7. Økonomi - status
Det ser ok ud.
Der skal deles julekurve eller chokolade ud, til klubbens hjælpere op til
jul.
8. Kalender
2. december 2018 – juleoptog
5. december 2018 - staldmøde
12. januar 2019 – medlemsfest
18. februar 2019 – generalforsamling
9. Kommunikation
Nyhedsbrev
- Der er heste, der mangler parter
- Det er muligt at leje en hest i weekenden til kr. 40,- Generalforsamling med indkomne forslag
- Staldhjælp
- Kalenderdatoer
Facebook
- Der skal oprettes begivenheder
10.
Eventuelt
Foder – Helle tjekker op på prisen på foder.
Stævner – Det vil være rart, hvis der er en primusmotor, når der skal
være stævne. Det vil være en god idé, hvis der er en, som kan være
behjælpelig med at flette, gøre heste rene m.m. op til stævnet.
Til E-stævner vil Ida gerne.
11.
Næste møde
Bestyrelsesmøde den 7. januar 2019 kl. 19.00

