Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den 16. august 2018.
1. Generel orientering. Stævne her i weekenden har vi været nødt til at aflyse om
søndagen pga. for få tilmeldinger. Vi skal huske ikke aflyse før efter tilmeldingsfristen
og måske også vente lidt længere. Vi snakker også om, at vi skal ”opdrage”
stævnerytterne til at melde til i tide. Samtidig aftales, at vi til vores stævne til vinter
holder ponystævne om søndagen, hvor alle klasser deles for håbet om at flere
ponyryttere tilmelder sig.
I næste medlemsbrev gøres opmærksom på vigtigheden i det frivillige arbejde.
Louise tager hånd om at ”føl-ordningen” bliver startet op hurtigst muligt. Sanne skal
have ansvaret heraf.
Byggeudvalget meddeler, at vi afventer budgetforhandlinger og udbudsmateriale er
endnu ikke udsendt. Vi afventer møde på kommunen i denne uge (uge 34).
Sponsorudvalg. WJ Maskinservice er ny sponsor i klubben. STORT velkommen til dem,
som også er vores nye leverandør af ”Gitte”.
Handicapridningen har haft deres første møde og alle er lykkelige og glade og
imødekomne og håber på en ny super sæson.
Bevæg dig for livet workshop. Asger deltager.
2. Lene har været til møde med venneforeningen for at høre om deres virke og gøren.
3. Økonomi. Vi aftaler, at Anette taler med Rikke om et overdragelsestidspunkt for
økonomien. Overdragelsen af regnskab skal finde sted inden udgangen af september.
4. Status fra Louise er god kvalitet af halm og bigballer. Lise og Ida er vore nye
foldudlukkere med hjælp fra weekend vagten på de lidt ”spøjse” heste.
Mht. ”Gitte” lover Jakob/Jesper at give pigerne en hjælpende hånd omkring det
tekniske.
Louise siger, at vi mangler værktøj på SKRK. Alt værktøj som bliver brugt, er Bennys
egne. Status herpå er, at vi skal have en værktøjskasse, så Benny kan klare hverdagens
opgaver, og kun i nødstilfælde kan der ringes til Jakob eller Jesper. Vi aftalte, at Jesper
skulle købe værktøjskasse allerede nu til ca. kr. 3.000,-.
5. Leje af lokale til sportsmassør. Asger kender en i militær regi som er nyuddannet
sportsmassør, som rigtig gerne vil leje et lille hjørne til at massere både medlemmer og
udefra kommende. Alle er enige om at det er en god idé og kun en gevinst for SKRK.
6. Næste møde aftales således, at Anette ringer og taler med Rikke om at hun skal være
med til næste møde. Det aftales at vi har en dato for næste møde ultimo august.

7. Evt. Louise tjekker op på forsikring af vores nye ”Gitte”
Anette foreslår flere D-stævner og måske også E-stævner. Louise foreslår at vi holder
et E og D stævne i oktober eksempelvis.
Louise lover efter forespørgsel at huske ryttere på at samle klatter efter ridning samt
at minde Caroline og Stine om, at de også skal huske ryttere folk på at samle op, inden
de forlader banerne.
Natascha ønsker at stoppe undervisningen om lørdagen, og vi søger derfor en ny hertil.
Tak til det fremmødte og for et godt møde.

