Bestyrelsesmøde 26. marts 2012 kl. 19.00
Opgavefordeling:
Alle bestyrelsesmedlemmer på Hinnerup Ridecenter har forskellige ansvarsområder. Listen over fordeling
af opgaver er opsat på opslagstavlen på HIRI.
Partsheste:
Hanne, KG og Nathalia har lavet reklame for HIRIs låneheste. Vi forsøger med synlighed at få solgt flere af
vores dygtige rideskoleheste. Vi opsætter beskrivelse af hver hest og en oversigt over lånemuligheder på
opslagstavlen i ridehallen hurtigst muligt.
Udvalg:
Vi har besluttet at bibeholde udvalgene på HIRI. Vi syntes idéen er god, da alle medlemmer på den måde
har et ansvarsområde og ingen er i tvivl om hvor man skal lægge sine kræfter. Vi håber på at foråret
genererer ny aktivitet i alle udvalg (se hvilket udvalg du er en del af på opslagstavlen på HIRI – bliver
opdateret i løbet af april).
Eksterne kontingenter:
Ang. udregning af halvårlige kontingent for eksterne ryttere. Det besluttes, at kontingentet (det halve år) er
gældende fra den dag betalingen går ind.
Tomme bokse:
Annoncering af bokse er opslået på nettet, så vi igen får fyldt op på HIRI.
Brandalarm:
Vi har problemer med vores brandalarmer, de aktiveres selvom der ikke er brand. Flemming kontakter
Falck for en anden og bedre løsning.
Hø:
Vores hø er ved at slippe op, vi har brugt mere end hvad vi plejer. Det der er tilbage skal række til 1. maj,
derfor gives fremadrettet kun hø til nat.
Strøelse:
Vi bibeholder halm som strøelse på HIRI. Det står rytterne frit for at anvende alternative løsninger og
administrere selv, men mange forskellige løsninger er for svært at administrere og giver ikke færre
fællesomkostninger. Det vil kræve fuldt enighed om skift til andet underlag, hvis det skal kunne betale sig.
Vi skriver ud når der skal muges i bund, det er vigtigt, at det bliver gjort på nogenlunde samme tid for at
undgå fluer. Det er også snart tid for gødningsprøver og ormekur, mere information følger.
Saddelrum:
Alle bedes rydde op foran, ovenpå og ved siden af sit skab inden arbejdslørdag den 21. april. Hvis det er
gjort inden undgår vi at bruge tid på det på arbejdsdagen.
Referent
Hanne

