Skive d. 200918
Referat generalforsamling
Tilstede: Rikke Andersen, Sanne Kolind, Jesper, Anette, Vibeke, Louise og Lene
Afbud: Asger, Jakob og Lone
1. Status ride fysioterapi v. Sanne Kolind
Det går godt. Har nu 8 faste hjælpere, og 5 meget fleksible hjælpere. Nicoline Borge
Hostrup er instruktør og Maria som er vores nye fysioterapi. Har fælles frokostpause,
hvilket fungerer super godt. Har pt. 54 ryttere, og har et par ledige pladser, og der kommer
løbende nye medlemmer.
Optagelses prøve til Sanne Kolind er desværre udestående, men Sanne rykker løbende for
dato for prøve fra Hanne Helmers.
Ønsker fra afdelingen: mulighed for musik i hallen. Afdelingen søger selv fonde.
Lene tager fat i Lars Mørk og hører status på indkøb af lydanlæg mm.
Sanne rykker for reparation af rampen. Jesper ser på dette.
Hestemæssigt, så søger Sanne pt. en hest der kan gå med bagrytter. Er ellers tilfreds med
de øvrige heste.
Har bestilt 9 nye hjelme for de penge vi har modtaget fra Carlsberg Fonden – stor tak til
Dorte Nørskov.
2. Generel orientering v. Lene og Louise
Der er kommet foreløbig budget fra Skive Kommune, og vi har desværre ikke fået de penge
som vi havde håbet. Vi har fået 500.000 og det betyder, er vi pt. er 4,7 mio. fra det
ønskede. Lene har talt med Dorte Sigh, og hun er stadig på projektet, og Lene kontakter
byggeudvalget for videre forløb. Lene indkalder til byggemøde hurtigst muligt.
3. Status økonomi v. kasserer og Rikke Andersen
Vi har gennemgået saldobalancen til og med 310718. Resultatet ser godt ud 😊
4. Gennemgang af aktionslisten
77. Louise anbefaler at vi alle skriver ind til teknisk forvaltning
121. Louise har haft kontakt til Igslø Biogas, tilbagemeldinger er, at vi bør fortsætte med
den vi pt. har. Vi har undersøgt de muligheder vi har mht. Biogas. Vi bør kontakte rette
person ved Kommunen, da vi Biogas takker nej, til at modtage mødding fra heste. Vi
snakker med Dalsgaard inden vi gør noget. Asger skal kontakte Dalsgaard
122. Asger har sendt pressemeddelelse og vil bruge uddrag til Nyhedsbrev
123. Klubmodul er kontaktet og der er bestilt til rettelser, og der er ændret på
holdbeskrivelserne og der henvises nu til Sanne Kolind.
124. Rikke bogfører op, så Anette overtager pr. 011018
125. Jesper lover at indkøbe værktøj

5. Status fra daglig leder
Natascha er stoppet, og undervisningen af lørdagsholdene er overgået til Anja Tjell. Vi har
pt. 4 hold om lørdagen med ca. 6 på hver. Louise og Sanne er Anjas kontaktperson. Anja
bliver tilføjet personalegruppen på Facebook.
6. Næste møde
Asger laver afstemning på Facebook gerne november
7. Stævne – Louise og Asger planlægger evt. julestævne d. 8. dec. og evt. gerne udvidet
klubstævne før.
Julefrokost d. 15. december
8. Evt.

