Referat tirsdag den 13. november 2018
Tilstede: Asger, Lene, Louise, Anette, Jacob, Jesper
Afbud: Lone, Vibeke
1. Generel orientering og status fra udvalg:
• Stævneudvalg: Klubstævne den 30. NOV – 2. DEC. Vi mangler lidt hjælpere søndag og at
få styr på dommere.
• Byggeudvalg: Møde med byggeudvalget den 12. november. Da vi desværre kun er blevet
bevilliget en halv million på det kommunale budget så er vi langt fra målet. Ambitionen
er at invitere kultur og fritids- udvalget på besøg og forsøge at skabe fokus på vores
situation. Mødet forventer vi at komme til at lægge i januar.
• Sponsorudvalg: Der er lavet en sponsor folder som snart bliver trykket. Tiltag med
sponsor skilte med små skilte.
2. Gennemgang af aktionsliste:
• Aktionslisten blev gennemgået
3. Status økonomi:
• Der udsendes opgørelse inden weekenden
4. Lenes diverse:
• Julegaver: Der blev besluttet at købe SKRK klubtøj til det faste handicap personale. Til
den faste stab blev det besluttet at købe et gavekort til lidt forskelligt. Lene står for det.
• Opstaldningskontrakt: Vi sletter pkt. med at trække med to heste og pkt. med
afgrænsede rygeområde.
• Zakobo nyt administrations system. Blev debatteret fordele og ulemper. Vi vil meget
gerne have Zakobo ud og præsentere systemet. Asger og Lene inviterer dem ud.
• Generalforsamling. Gennemgang af hvem der ønsker at fortsætte. Jesper ønsker ikke at
fortsætte. Anette vil gerne overtage stævne udvalget hvis der er nogen der kan overtage
kasserer posten.
• Restanceopfølgning overdrages om muligt til Lone.
5. Status fra daglige leder
• Priser 2019 – enetimer og parter. Enetimer stiger til 190/140 for hhv. berider og elever.
Parter stiger med 100kr til hhv. 575 og 750.
• Orientering om SKRK som pilotklub i ’’elitesport i kommunen’’
• Foder: Blodprøver fra tre heste samt prøver af wrap som bliver analyseret. Hestene
holder ikke energi. Det kan muligvis være foder. Louise følger op.
6. Evt.
• Vi har solgt 7stk master til hundeklubben for 400kr stykket (att. Jane Nees)
• Middag/Eftermiddags wrap/halm. Forslag om at hestene får noget når de kommer ind
fra fold. Pille hestene i særdeleshed. Halm til pille boksene bliver besluttet.
Referent Asger S. Poulsen

