Bestyrelsesmøde den 18. februar 2019 kl.19:00 hos Louise
Afbud fra Jannie
1. Forespørgsel - hegn udendørs bane.
Maria har kigget på lidt forskelligt - skal være hvidt
evt. montering i byt for et skilt i hallen.
Undedørs bane er ikke klubbens men Karins - der sættes spørgsmålstegn ved at klubben skal opsætte nyt
hegn på den udendørs bane når det ikke er vores. Vi forsøger at søge fond til hegn evt. også hegn til
udendørs springbane
Herning messe “Hest & rytter” bund kan muligvis søges.
Kan vi søge? Dansk varmblod. Louise undersøger
Lone kender en der monterer ridehusspejle - kunne måske spørge om de kunne hjælpe med en god pris på
afmontering/montering af spejle. evt. tilbud på barriere hvis de laver det.
2. Sponsorskilte - penge/nye
Trine tjekker med Jannie i forhold til indbetaling af sponsorskilte.
Automesteren i Ebeltoft skal have et skilt - Søren følger op.
Sponsorkontrakt skal rettes - Jeannette tjekker tekst igennem.
3. Fonde
Lions - kan den søges?
Lone vil gerne kigge på LAG - evt. i fællesskab med Louise.
Forsikrings sponsor? Kunne der være et selskab der kunne give et sponsorat?
Anlæg
Tilbud fra Lars Frederiksen fra Total-teknik. Søges ved Tved Sparekassesfond.
4. Ridehus.
Alle der bruger ridehuset skal betale for ridehus brug. Fx når man får undervisning ved Henrik. Louise laver
opslag til facebook - vedr. extern undervisere - udefrakommende undervisere. Vi vil så gerne spare penge
op til barriere osv. og derfor er vi nødt til at håndhæve dette.
5. Kontingent.
Ridelære får liste over dem der mangler at tilmelde sig. Man skal være medlem for at gå til ridning. Louise
laver lister.
6. Arbejdsdag
Lørdag den 30 marts kl.10..
Plantet krukker - Louise kontakter bellis for blomster.
Barriere rep.
Vaske ned
Vaske spejle
Dommervogn rengøres.
Oprydning i spring container
Sponsorskilte sættes op

7. Klubmester
Dressur, spring, distance og military.
Louise laver et opslag i forhold til regler og x antal stævner.
8. Rosetter - afventer Sparekassen Djursland.
Vi afventer til 1 marts og har vi ikke hørt noget fra sparekassen så bestilles der hjem til forårsstævnet.
9. E-Stævne
Vi skal have lidt flere i kalenderen da eleverne synes det er rigtig sjovt og det er godt for klubkassen. Vi har
haft stor opbakning til e-stævner. Vi har blevet venskabsklub med gl. Estrup. de er ved at undersøge om de
må tage ponyer med til vore e-stævner.
10. Andet
OK - forårsstævnet - Louise kontakter OK for at få en sælger ud.
Forsikringer - Søren følger op.
Gave til Svend Erik fra klubben.
Rygning - Vi får sat skilte op ved porten - Maria sørger for dette.
Næste møde bliver aftalt internt i vores facebook gruppe.
Ref. Louise Voigt Laursen

