Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2011
Opfølgning
•

•
•
•
•

Højtaleranlæg ‐ Vi havde besøg af Kevin, som skal lave vores nye højtaleranlæg. Han var med for at
klarlægge vores behov. Han giver tilbud på højtaleranlæg til hele vores område. Ved opsætning
gives undervisning i anlægget af Kevin. Højtaleranlægget er klar inden april 2011.
Ny springunderviser, Jeff, er startet. Der blev holdt infodag søndag den 9. januar, 18 ryttere deltog.
Springtiderne lægges på nettet en af de nærmeste dage.
Der er købt nye rideskoleheste, Rex og Anuska. Pegasus er blevet solgt.
Der søges stadig nye medlemmer til juniorudvalget, et par stykker har vist interesse. Juniorudvalget
holder infomøde, hvor man kan komme og høre om juniorudvalgets arbejde.
Der søges stadig nye medlemmer til vores stævneudvalg.

Stalden og dagligdagen
•
•
•
•

Gitte hjælper stadig i stalden, dejligt.
Stalden ser fin ud og boksene er pæne.
Der er en ledig boks.
Der er sat tre nye bokse op inde i stalden og der er sat 2 ponybokse op ude i laden. De nye bokse i
stalden er målt til 2 almindelige hestebokse og en stor hesteboks.

Rideskolen
•
•

Vi søger hjælperyttere til Anuska og Rex. Vi har brug for at de bliver redet op og gjort klar til at
kunne gå rideskole.
Det går godt med rideskolen, holdene kører godt og Mathilde styrer det rigtig fint. Tak til alle de
andre der også hjælper.

Partsheste
•

Van Gogh, Lucas og Hanibal mangler én part. Otopia, Rex og Anuska er klar til at modtage parter.

Juniorudvalg
•

Kom og hør mere på staldmødet torsdag den 13. januar kl. 20.00.

Økonomi
•
•
•
•
•
•
•

Regnskab for 2010 er under udarbejdelse
Indberetning af medlemsregistrering 2010 til DIF (DRF) er under udarbejdelse
Ansøgning om lokaletilskud fra Favrskov Kommune finpudses
Ansøgning om aktivitets‐ og medlemstilskud fra Favrskov Kommune finpudses
Erklæring om indhentelse af børneattester er indsendt til Favrskov Kommune 03.01.11
Ansøgning om nedsættelse af vandafledningsbidrag for 2010 og aconto 2011 er indsendt til
Favrskov Kommune 03.01.11
Vi opfordrer endnu engang til at alle tilmelder sig PBS

•

Vores bygningsforsikring er steget med 3.300,‐ om året.

Sponsorudvalg
•
•

Der er taget fat på at finde nye sponsorer til ridecentret, der er sendt til 10 nye mulige som følges
op.
Der søges nye fonde i januar 2011, vi søger om midler til springmateriel, materiel til vedligehold af s
baner, foldhegn og sand til vores baner.

Marketing
•
•

Vi forsøger med profiltøj igen, der indhentes tilbud og kataloger fra forskellige leverandører. Hvis
man har specielle ønsker, må man meget gerne sende en mail til hanne_hiri@live.dk.
Der efterlyses gode billeder til profilmateriale. Hvis du har et godt billeder, som kan bruges til
markedsføring må man gerne sende dem til Hanne på hanne_hiri@live.dk.

Stævneudvalg
•

•

Datoerne for distriktsstævner i 2011 er endnu ikke offentliggjort. Vi ønsker hvis muligt at afholde
pony distriktsstævne i spring en af de første weekender i september. Vi indkøber Dansk
Rideforbunds stævneprogram til formålet. HBH undersøger mulighederne.
Vi indhenter datoer for SH‐Cup.

Kurser
•

Ann taler om at arrangere et programkursus for alle dressurryttere. Man rider et program igennem
2 gange og man vurderes af en dressurdommer udefra. Vi forsøger at arrangere kurset sidst i marts.

Generalforsamling
•

Vi holder generalforsamling mandag den 28. februar kl. 20.00. Sanne, Hanne, Søren og Lene er på
valg. Alle på nær Søren er villige til genvalg. Søren skal være træner for endnu et hold og skal derfor
bruge mere tid i håndboldklubben.

Eventuelt
•

Intet.

