Referat torsdag den 11.1 kl 1830 i rytterstuen – Alle til stede
1. Generel orientering v. formand
• Frivillighedsfest 16. marts -> Lene samler ind og tilmelder via. link
Tilmelding til Lene inden frist XXX
• Kalender opdatering
Kalender er opdateret så godt som muligt resten tager vi pr. mail
• Status ridefysioterapi (suppleret af Vibeke)
Asger taler med Sanne om fremtid som rideinstruktør.
Vi vil gerne betale for flere som tager optagelsesprøven til rideinstruktør. Planen er
umiddelbart at få uddannet en rideinstruktør som kan overtage fra Julie til april.
• Status fundraiser
Der er desværre ikke fundet nogle penge. Der er stadig en runde af fonde der søges i 1.
kvartal men worst case skal vi ud og låne de 1.2 mill til byggeprojektet etape2
2. Gennemgang af aktionsliste
Aktionsliste gennemgået
3. Status økonomi v. kasserer
• Lånetilbud til etape 2
• Status evt. bankskifte
Vi afventer Salling Bank for tilbud for både lån og bankskifte
• Budget 2018
4. Status daglig leder
• Foder problematik. Pga. pris stigninger har Louise bestilt ekstra foder men forhåbentlig
normaliserer priserne sig snart
• Oplæg omkring arbejdstid i den faste stab som orientering til bestyrelsen. Gav anledning
til diskussion om forskellige tidsoptimeringer. Forslag omkring evt. at motivere ved at
give procentdel af fold fortjeneste. Det kan evt. arbejdes videre.
5. Generalforsamling 2018
Flemming sørger for annonce og at den indeholder varsel om vedtægtsændring. Flemming
spørger Jane om hun vil være dirigent. Asger laver oplæg pwp. Morten spørger Dorthe om hun
evt. vil holde oplæg om etape 2.
• Bud på nye kandidater?
- Jacob Vestergaard
- Lone Brich
- Louise spørger efter kasserer jf. aktionsliste
• Konstituering efter mødet
6. Rytterlejr 2018
7. Næste møde (husk kalender)
Tirsdag 20. FEB 1900
8. Evt.
Lene: Skal der laves noget ved stalden i sommerferien? (Foderrum males etc.)
Jesper: tilbud på ny ’’hugo’’ 215.00,- imod 65.000,- for gamle ’’hugo’’ Får priser på andre før vi
går videre
Rikke: Snak om lukketider og hvem der skal slukke lys osv. Ændre lukketid: Hverdage 21 haller kl
22 øvrige weekender kl 2000

Referent Asger S. Poulsen

