Referat af ”for” bestyrelsesmøde afholdt den 18. marts 2018 på SKRK.
Hvorfor gik jeg ind i bestyrelsen?
Her blev talt om, hvad hver enkelt synes om bestyrelsesarbejde både praktisk og socialt. Alle
vil gerne give en hånd med og deltage i det omfang, der nu er mulighed for, samtidig er der er
en enighed om at vi løfter opgaven i fællesskab. Det skal være både konstruktivt, hyggeligt og
også løsningsorienteret.
Der var også enighed om at skabe flere udvalg. Udvalg som kan være med til at gøre det hele
lidt sjovere for hinanden, samtidig med at vi kan udvikle klubben og hinanden.
Klubben vil gerne være en klub som rummer alle, dog sagt på den måde, at melder man sig ind
i klubben, siger man samtidig ja tak til at være en del af fællesskabet, og også være fælles om
at løfte alle de praktiske opgaver ved f.eks. stævnehjælp.
Vi snakkede om målsætninger for klubben. Flere bokse, så vi undgår travstalden. Der skal
hurtigst muligt indkøbes ”stævnebokse” til at stille op i den nye staklade. Det ville kunne
forrente sig selv med de omkostninger vi har i dag til travstalden, samtidig med at det vil lette
pigernes staldarbejde en del.
Udvalg :
Stævneudvalg – Asger & Anette
Sponsorudvalg – Jesper, Klavs Brich, Ole Korsholm og Lars Weirsøe
Arbejdsudvalg – Jakob
Junior-/arrangementsudvalg – Lene, Stine & Caroline
Byggeudvalg – Jakob & Jesper (Jesper er hovedansvarlig)
Ridelejrudvalg – Lene & Lone (Lene er hovedansvarlig)
Presseansvarlig – Lone skal oplæres sammen med Louise (reklamesøjle udadtil)
Bestyrelsesmøderne aftales til at afholdes ca. hver anden måned, og underudvalgene holder
møder herimellem og refererer til vore bestyrelsesmøder.
Vi skal huske at invitere til møderne. Det skal være ride fys, Sanne Kolind, Venneforeningen og
beridereleverne.
*Hvem inviterer vi til næste møde?
Der blev talt om at Isabella evt. skal ansættes som aspirant i SKRK for at hjælpe
beridereleverne og i ridefyssen. Louise taler med Isabella og jobkonsulenten, for at høre om
muligheder for evt. jobprøvning/ansættelse med løn fra Kommunen.
Lene lægger forslag op på FB til nyt bestyrelsesmøde.
Tak til venneforeningen for ”tømmermændsmand” og tak for god ro og orden ☺

