REFERAT BESTYRELSESMØDE 18/4 2017.04.23
Dagsorden:
1. Generel orientering v. formanden
-

Skive DNA
Ny facebookgruppe, hvordan bruger vi den
Status ny hjemmeside
DRF repræsentantskabsmøde
Erfaringer fra ”de 10 bud”-møde i Holstebro

2. Gennemgang aktionsliste
3. Status økonomi v. kasserer, DLR omlægning, bogholderi
4. Status byggeudvalg
5. Status ridefysioterapi
6. Status rytterlejr
7. Næste møde
8. Evt.

Tilstede: Vibeke, Lene, Asger, Flemming, Jesper og Morten.

Ad. 1: Skive DNA, vi er stadig med, pt. har Sanne K. et projekt med nogle 8. klasser.
Facebookgruppe, Morten mangler at komme med (er ordnet), Snik-snak på facebook, er der noget
der skal papir på skal det køre via mail.
Hjemmeside- der arbejdes, forløbet er langvarigt Lene ringer til Daniel og klager. Ellers kører
Klubmodul godt.
Repræsentantskabsmøde, Asger og Louise deltager og holder indlæg om byggeri.
10-budmøde i Holstebro, Jesper, Vibeke og Lene deltog. Det var godt for nye
bestyrelsesmedlemmer, man skal kende sine bestyrelseskolleger og deres kompetencer og hvilke
mål og forventninger man har. Vi aftalte at mødes og gennemgå manual som opfølgning af kursus
med Dorte Nørskov og opstille mål og visioner. Deltagere: Bestyrelse, Louise, beriderelever, Sanne
Kolind, Sanne Overgård, Benny og evt. Gitte Bolby.
Vibeke er tovholder på at få sat en dato.
Det anbefales også at arbejde videre med et årshjul, evt. et for hver afdeling i rideklubben, samt at
lave en ris- ros kasse.

Jesper laver en sådan kasse til rytterstuen.
Asger laver orientering på hjemmesiden om vore tiltag indenfor dyrevelfærd.
Lene søger om et skilt fra DRF.
Derudover blev der på mødet talt om certificering af rideklubben indenfor DRF, vi opfylder meget,
men det skal beskrives og det koster. Det må vi arbejde med senere.
Ad. 2: Asger gennemgik aktionsliste.
Sanne Kolind og lidt Sanne Overgård arrangerer. Der refereres til Lene der er bestyrelsens
kontaktperson til rytterlejr.
Lokaletilskud, Flemming har haft kontakt til kommunen, vedligehold af udendørsfaciliteter eller
nyanskaffelser (af traktor) hører ikke under lokaletilskud.
Jesper kontakter Park og Vej om vedligehold af springbane.
Priser udleje af faciliteter: Nu 1000 kr. for begge haller, stiger til 1000 for 1 hal – 1500 for begge,
1000 for udendørs dressurbane og 500 for springbanen.
Leje af bokse på travbanen sker gennem os.
Jesper følger op på sponsorudvalg.
Ad. 3: Der arbejdes videre men DLR lån 650.000 kr over 30 år, det gamle lån siges op pr. 30/4
DLR kommer og vurderer.
Bogholderi: internt referat.
Vedrørende restencer: Hvis der er restencer laves der individuelle aftaler, ellers følges opstaldkontrakten pkt. 9 stk. 3 (udlæg i hest).
Ad. 4: Byggeudvalg
Samarbejdet med fundraiser Thorkild afbrydes.
Dorte finder 25000 ved kommunen til justering af projekt.
Thorbjørn fra SIS tager ansøgning med til SISliste.
Justeret projekt skal være klar inden 8/5
SIS kan søges om kurser.
Ad.5:

Ridefys. Internt referat.

Ad. 6: Intet referat.
Ad. 7: Næste møde 9/5 kl. 18.30
Ad. 8: Evt.

Gulv i køkkenet i huset trænger til udskiftning. Jesper spørger Brich ang. materialer.

