Kallehavegaard Rideklub

Bestyrelses møde Referat d. 2016.08.16

Fremmødte:
Lars Jespersen
Heidi Neiiendam
Bo R. Thettrup
Brian Straarup
Lars B. Qra
Sanne Nygaard-Hesselberg
Christina M. U. Jensen

1)

Ref. á 2016.06.06 Godkendt og underskrevet.

2)

Ref. á 2016.06.30 Godkendt og underskrevet.

3)

Stævneskabe: Stævneskabsrum er helt og holden Jesper & Ane´s afdeling, Bestyrelsen har
intet med dette at gøre.

4)

Spring materiel: Spring materiel kan frit benyttes af alle opstalder på Kallehavegaard. Der
skal ryddes op efter brug, og spring MÅ IKKE flyttes. MEN KUN I FLG. MED EN person over 18
år.

5)

Facebook & Mail: Christina & Sanne tager sig af at besvare Facebook spørgsmål for
Bestyrelsen. Heidi besvare fortsat Bestyrelsens E-mail.

6)

Ryttermærke: Sanne overtager Ryttermærke Administrationen
Lene Bøgelund underviser Ryttermærke 1.
Maja underviser Ryttermærke 3.

7)

Opfølgning fra tidligere møder:
a.
IND Lukning: Der arbejdes videre med at finde mulighed for at for etableret IND
luknings ordning.
b.

Grønkoncert: Afslutning på salg af Grønkoncert biletter gennem Kallehavegaard,
gav 600 kr. til Klub kassen.

c.

MUS Samtaler: Der var ingen af medarbejderne ville deltage i indkaldte MUS
samtale.
i.

d.

Medarbejder ønsker
· Bedre mærkning af Elev heste udstyr. Bo tager snak med Winie
· Bedre synliggørelse af deres daglige arbejdsopgaver.

Dankort & SWIPP: Det vil blive muligt at bruge Dankort & SWIPP i Rytterstuen i
fremtiden. Mobil PAY er kun til Store Stævner. Der bliver oprettet et Mobil Nr til brug
for SWIPP, ”hvis muligt også til Mobil PAY”
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e.

Hjemmeside: Mulighed for at få en Kalender & vores Sponsorer på forsiden af
vores Hjemmeside er med vores nuværende hjemmeside Layout ikke muligt.
Samtidig er det heller ikke muligt at få lavet Aktiviteter med betaling på
hjemmesiden uden at skal registreres som medlem. Brian afhenter tilbud ved vores
nuværende Hjemmeside leverandør for opdatering af siden.

f.

Stævne Sekretariat: Bo indhenter tilbud fra håndværker, som kan bruges til at
søge Fonde.

g.

Status omkring Skrallestativer: Vi har fået en del stativer samlet, men kan
stadigvæk bruge flere.

h.

Weekend Vagt: Bo tage den manglende Weekendvagt end til videre.

i.

Ref. Ekstra Distriktsrådsmøde: Det officielle møde ref. er blevet fremsendt til
bestyrelsen.

8)

Olympisk park: Sanne oplyser at der er gået rigtigt godt. Rigtigt mange er blevet trukket.

9)

Subaru Cub: Stævnet var et rigtigt godt stævne, og vi vil forsøge at få Stævnet tilbage som
en fast del af vores Stævne kalender på Kallehavegaard.

10) Stævne Afvikling:
a.
Der er blevet indkøbt en ny PC til Stævne sekretariatet, som skal fungere som
Stævne server. Samtidig er der blevet oprettet ny Mail adresse ”staevne@karr.dk”
som skal være vores fremtidige Officielle Stævne Mail. Der er Stævne Telefon Nr. på
vej.
b.

11)

Vi mangle Fortsat 2 – 3 PCér til Stæve afvikling. Må gerne være ældre Bærbar
PCér.

c.

Mad/Drikke billetter udleveres fra Rytterstuen under stævnet.

d.

Hjælper trøjer vil blive udleveret fra Rytterstuen før og Under stævnet.

e.

Fredags grill og rytterfesten vil fortsat blive solgt fra Stævne sekretariatet.

Dorte Ridefys: Der vil blive flyttet lidt rundt på timerne efter behov. Medarbejder vil blive
informeret omkring de fremtidige handicap trækninger. Medarbejder skal træne med Frida
så hun kan blive brugt til Handicap.

12) Ny medarbejder: Der er en ny ansat medarbejder på vej ind.
13) Sunshine: Sunshine er blevet solgt, pengene er i kassen.
14) Børnekultur ugen: Kallehavegaard Rideklub vil blive tilmeldt tilmeldt til dette. Mandag og
Tirsdag i efterårsferien.

Næste møde. Tirsdag d. 27.9.2016 kl. 18:30. Christina medbringer mad.

