Kallehavegaard Rideklub

Bestyrelses møde Referat d. 2016.04.26

Fremmødte:
Lars Jespersen
Heidi Neiiendam
Bo R. Thettrup
Brian Straarup

1)

Ref. skal have tilrette nogle formuleringer. Godkendes med ændringer.

2)

Jørgen Hildebrandt har i dag meddelt at han pr. 24.5.2016 afgår som formand og udtræder
af bestyrelsen, Bo overtager midlertidig Formands posten.

3)

Ny Slikbod.
Der er pt. Kontakt med en lokal virksomhed, der har givet indtryk af at
gerne vil medvirke til at Kallehavegaard Rideklub kan få ny Slikbod. Brian arbejder videre med
dette.

4)

Bankforbindelse.
Her arbejdes der på at få udstedet Dankort til Klubbens Konto, hvilket
givermulighed for Mobilbpay.

5)

Juniorudvalg. Dato vedr. Juniorudvalg ikke nået frem. Ny dato til Juniorudvalget bliver d.
24.5.2016 kl. 18:15. Bo giver Junior udvalg besked herom.

6)

Ekstra ordinærgeneralforsamling.
D. 3.6.2016 afholdes
ekstraordinærgeneralforsamling i Kallehavegaard Rideklub. Formålet med dette er at udvide
klubbens bestyrelse fra 5 – 7 medlemmer.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af ekstra medlemmer til bestyrelsen.
3.
Forslag af Ændring til Klubbens Vedtægter.
4.
Information om klubbens Årsregnskab 2015.
5.
evt.
Heidi sørger for annoncering i dagbalde, samt information til ophæng i klubbens lokaler.

7)

Nøgler. Finn Michaelsen ”elektriker” vil gerne have udleveret en til Kallehavegaard, så han
kan forberede/klargøre el ting til stævner. Lars sørger for at Finn får udleveret en B-nøgle og
underskriver ved modtagelsen. Else Koue har en nøgle og denne vil Lars sørge for indragelse.

8)

Hjemmeside. Brian overtager Hjemmeside Administrationen.
1. Vi skal have Toftegardens Logo samt alle andre Sponsor på vores
Hjemmeside.
2. Tina Ebdrup skal have adgang til at opdatere Championats listerne på
hjemmesiden.
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9)

Sunshine.
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Pia og Rebecca opstarter i fællesskab opridning af Sunshine.

10) Rengøring.

Ansatte rengør klubbens Lokaler ved afbud og mellem timer.

Ane & Tia indtræder.

11) Terrænbanen.
i. Tia har bestilt Skilte til og omkring Terrænbanen
 Krydsene Heste
 Parkering forbudt
 Informations skilt vedr. brug af Terrænbanen.
ii.

Der vil i forbindelse med vores Militæry stævne blive afholdt banebygger
kursus ”Terrænbane”. Dette er noget som DRF afholder.

iii.

Der er ved at blive oprettet Dankort til Støttekonto ”Terrænbanen” så der
kan blive mulighed for Mobilpay.

12) Ridehus regler.
denne opgave
13) Fonde.

Vi skal have synliggjort vores Ridehus regler noget mere. Bo har

Tia er ved at sammensættet ansøgning vedr. Fonde.
 Ny Ridebane ”Dressur bane Sand”
 Handicap Heste og udstyr
 Materiel samt materiel Overdækning

14) Frida. Ny handicap / Elev hest godkendt og købes. Bestyrelsen takker Junior udvalget for
Donation til denne Hest.

Ane & Tia Udtræder.

15) Anja.
Anja er ansat til Handicap trækning. Winie og Anja aftaler arbejdstider. Heidi
sørger for Kontrakt underskrivelse.

16) Fra sidste møde.
i. Bendte er afskediget med sidste arbejdsdag d. 30.4 2016
ii.

Lars Lykke tager gerne eneundervisning tirsdage fra kl. 17:00.
Opslag til Rytterstue / Hjemmeside / Facebook.
Som noget nyt kan man nu få ene undervisning i dressur af Lars
Lykke om tirsdagen fra kl.17.00.
Tilmelding skal ske på SMS til Heidi på tlf. 28 43 52 68, sidste
frist for tilmelding er dagen før inden kl. 19.00.
Man må gerne være to om en halvtimes enetime.
Pris: 300kr. pr gang, der afregnes til Lars Lykke på dagen.
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17) Evt.
a.

b.
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Indkommende Mails.
i. Der er kommet mail med Ros til Jesper vedr. Jespers Undervisning og
omgang i stalden. Heidi give info videre til Jesper.
ii.

Ønske til Fold ordning (Ind og Ud trækning) i hverdagene. Dette er PT ikke
muligt pga. personale strukturen.

iii.

Ønske fra medlemmer om at der bliver lavet en Elev fest ved uddeling af
Championats Pokaler. Dette ønske tages med Junior Udvalget ved næste
møde.

Weekendvagter.
i. Der er igen problemer med Weekendvagter, hvor der ikke bliver fodret og
strøet som der skal. Brian tager en snak med Jesper omkring hvordan vi
samme kan få dette løst.

Næste møde. Tirsdag d. 24.05.2016 kl. 17:30

