Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Torsdag den 13. februar 2014 kl. 19.30
hos Nia
Dagsorden:
•

Mødt er: Nia, Lea, Anita, Sille, Peter, Lisbeth, Kim, Betina. Afbud fra Michelle, Louise, Pernille

•

Godkendelse af referat
o

Fra sidste møde: ’1. februar er der sidste frist for ansøgning til udviklingspuljen. Søge til
hegn, sand.’ Der blev ikke søgt. Vi kan søge igen til september.

o
•

Konstituering af bestyrelse:
o

•

Military dag den 2. marts

Afholdte aktiviteter
o

•

Formand: Lea, Næstformand: Louise, Kasserer: Betina og Sekretær: Sille

Meddelelser
o

•

Lea bestiller rosetter. Lea venter stadig på svar fra det tyske firma. Der er bestilt rosetter

Pokalfest: der var stort et fremmøde. Der blev ikke solgt så meget.

Kommende aktiviteter
o

Træningsstævne i dressur:


20 starter lørdag og 40 starter søndag. Lørdag: 9.30 til 12.30. søndag: 9.30 til 14.30.



Lisbeth og Betina har kiosk, kasse og sammentælling.



Ryttere skal holde sig klar ved porten.

o

Fastelavn: søndag den 2. marts. Pernille og Lea arrangerer. Foreløbig 3 tilmeldinger.

o

Arbejdsdag den 23. marts. Mødes en aften hvor der er springundervisning og gennemgå
forhindringerne. Hvad skal males, hvilke farver osv.

o



Der skal males forhindringer, dressurhegn.



Der skal arbejdes i terrænet.



Betina og Lisbeth står for suppe. Lea tager resten med fra pokalfesten.

Subaru Cup: tidligere Sugar Cup. Den 19. april. Louise har været til møde. Der er åbent for
heste i år. Finalen bliver afholdt på fyn.

•

o

C-stævne i military: den 27. april.

o

DSP: 13. september. Championater.

Anlæggelse af baner – herunder oprydning på terrænbanen.
o

•

Afventer et sidste tilbud på hegn til springbanen.

Regnskab og budget:

o

Anlæg og mikrofon.

o

Mobilepay. Vi benytter klubbens telefon nummer via en tablet. Lea iværksætter det til
næste stævne.

•

Udvalg

•

Eventuelt

•

o

Der er sponseret en flishugger til brug i terrænet af ETK.

o

Leif og Anita har købt toiletvogn. Vi lejer den. Der skal stadig lejes toiletvogn til terrænet.

Næste møde torsdag den 27. marts 2014. Lea giver besked om sted.

