Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012
Mødt op: Nia, Louise, Betina, Anette og Lea
Afbud fra: Pernille, Anita, Anne-Sofie, Christina, Karin og Sille.
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Meddelelser
• Kursus i TREC i maj i Helsingør. Nia, Sille og Anne-Sofie er interesserede i at deltage.
• Åbent hus på terrænbanen i samarbejde med DRF 2. påskedag. Karin er kontaktperson.
• Terræntræning starter op den 5. april med Mia og Nia som instruktører
• Klubjakker er bestilt
Kommende aktiviteter
Klargøring af baner og materialer
• Betina køber maling m.m.
• Malerdag tirsdag den 17. april. Anette kan deltage fra start. Lea spørger Anne-Sofie om
hun også kan være der
• Lea klargør til malerdag søndagen før og undersøger om vi kan låne højtryksrenser til
rengøring af bomme og dressurbane
• Efter endt maling bliver springbanen kørt op på græsbanen, så den er klar til stævnet
Militarystævne
• Propositionerne blev finpudset og bliver herefter offentliggjort
• Smed: Betina Ketil
• Dyrlæge: Karin spørger Vivan
• Sygeplejerske: Lea spørger Camilla Slott – aftale på plads
• Ambulance: Karin
• Hesteeftersyn: kun på opvarmning? Lea hører Karin ad
• Parkeringsvagter: Lea spørger Jens Frederik
• P.R. Lea spørger Mette-Marie – evt. i samarbejde med Louise
• Medical cards: Lea
• Sponsorer: Louise.
• Toiletter: Lea spørger Leif og Anita
• Gaver til dommere og buketter: Betina
• Blomsterkrukker: Anette
• Kontorartiker, papir, toner, reglement: Betina og Lea
• Rytterinfo: placeres i kiosken
• Ridebanespringning: på græs. Lea spørger Mia om baneskitse. Opvarmningsspring leveres
af Nia/Louise
• Ure til terrænspringningen: Lea spørger Karin
• Speaker i terræn: Karin
• Kiosk: Anette. Kan bruge flere hjælpere
• Hjælpere: Vi forsøger at lave et opråb til klubbens medlemmer om at vi mangler hjælpere til
stævnerne og flere personer i klubbens udvalg.

Certificering
• Forretningsordenen er nu på plads og Lea indsender ansøgning om klubcertifikatet hurtigst
muligt.
Åbent hus arrangement
• Droppes. I stedet opfordrer vi klubbens medlemmer til at deltage i Dansk Sports Pony
sommercamp, som finder sted på Stengaard til sommer.
Regnskab og budget
• Intet nyt
Udvalg
• Vi opfordrer endnu en gang medlemmer til at melde sig – både via hjemmesiden og ved
opslag til vores arrangementer
Eventuelt
• intet

Næste møde: Onsdag den 17. april 2012 på Stengaard.

