Bestyrelses møde den 12 juni 2019 kl.20 i rytterstuen
Afbud fra Maria.
1. Økonomi
Tilskud fra kommunen er på plads og vi får derfor indbetalt for 2 kvartalter i denne
måned. Økonomien hænger fint sammen men har naturligvis været mærket af
forsinkelsen fra kommunen.
Trine er ved at sætte regnskab fra 2017-2018 i system så det bliver mere overskueligt.
Drejebog i forhold til procedurebeskrivelser, digitale koder m.m. vil være en stor fordel
for klubben. Bestyrelsen ser nærmere på dette når der er tid.
2. Barriere
Tidsplanen holder og vi forventer at den nye barriere den står færdig slut juni. Søren
og Svend Erik er primus motor på projektet og de aftaler indbyrdes hvornår der kan
gøres noget.
Spejlene er den store udfordring. Lone ringer til Rationel staldinventar som har sat
spejlene op i sin tid. Vil de tage ansvaret for håndtering/flytning af spejle osv. Eller kan
de guide os i processen?
Hvis ikke de kan hjælpe os, tager klubben ansvaret og skulle vi miste et spejl betaler
klubben for et nyt. Dette gøres i samarbejde med en fond som i den forbindelse skal
søges. Dette står Louise for.
Svend Erik og Søren har en udførelig plan for håndtering af spejlene men kan
naturligvis ikke garantere, at det lykkedes.
3. Webmaster
Louise sørger for at aftale møde med Jan i forhold til drift af website. Vil foreslå onsdag
den 19 juni.
Kan der evt. laves en ”skjult” drejebog på websitet?
4. Diabetes foreningen
Klubben har tjent 5.300kr som er sindssygt flot. Stor tak til alle der har hjulpet med
projektet. Pengene er øremærket til et socialt arrangement i samarbejde med
medlemmerne. Tidspunkt for arrangement er endnu ikke i talesat.
5. Sponsorskilte
Faktura på sponsorstøtte skal sendes ud snarest da vi har brug for pengene i klubben.
Trine er ved at lave et system som vil fungere optimalt fremadrette. Dette tager blot
lidt tid, at få sat i system.
Ved nye skilte skal der sendes:
Mail, beløb samt firmaoplysninger til kasseren..
6. Evt.
Vi er pt. 30 voksne medlemmer og 42 børn/unge under 25 år. Hvilket er super flot.
Vi har en dejlig klub og vi får flere nye medlemmer.
Louise har søgt 72.000kr igennem NRGI værdipulje til ridebane bund samt udendørs
pvc hegn.
Hun har også søgt 20.000kr ved TOMS guldpulje til et familie arrangement . Vi håber
det går igennem.
Referent Louise Voigt

