Formand Christian Koefoed byder velkommen, og fortæller blandt andet, at den nye fiberbund til hal A er
på vej. Efter planen er den klar i næste uge. Det gamle materiale køres udenfor. Det tager ca et halvt år
at ride den til. Fiberbunden kan ikke tåle hestepærer, så alle skal samle op efter egen hest, men
barriereryttere må gerne hjælpe. Der skal stå trillebør og opsamlingsredskaber i begge ender af
hallerne. Fiberbunden kræver mindre vedligehold, holder bedre på vand, støver ikke. Men den kræver
jævnlig vask og strygning, så måske skal vi lave en turnus. Dyser forhåbentlig på plads i forbindelse
med nyt underlag. Helt ny bund udendørs udskudt.
Hal B udvidelse efter planen efterår 2016.
Vognen? Skal tømmes for skabe og bad og indrette med køkkenfaciliteter.
Hal A og cafeteria udlånt under BM i spring
Husk at skrive friridning på. Jo flere, der benytter hallen, jo flere penge får vi.
Hylder og oprydning i lagerrummet efterlyses. Det er bare at gå i gang.
Arbejdsdage? Torsdage og fredage er ikke populære  Grillaften en succes
Sociale arrangementer? Pokalfest fastlagt i forbindelse med mesterskabet? Rabat ved tidlig tilmelding?
Mesterskab fredag lørdag og fest aften? Sidste weekend i august og første weekend i september
stævnefri til lokale mesterskaber. Rytterudvalget finder en løsning...
Hjælperproblematik. Diskussionen går på, om man er forpligtet til at hjælpe, når man starter stævner.
Der er gode erfaringer på den anden side af vandet. Ender ellers med Tordenskjolds soldater. Det bliver
foreslået at lave en fast liste med opgaver, man kan melde sig til, hvis man ikke kan under stævnet.
Forslag om en velkomstfolder  især med henblik på ponyrytteres forældre.
Skal vi have:
Klubtrøje?
Nyt logo?
Nyt navn?
Det er svært at holde styr på, hvem der er medlem og hvem ikke  måske skal vi hænge en
medlemsliste op...
Ponylejren kan måske udvides, så der også er noget for de store? Forslag om spring. Terræntræning.
Turridning. Underviser overfra. Træningslejr.
Skal der liv i støtteforeningen. Dens opgave skulle være at skaffe sponsorer, men den mangler en
bestyrelse. Og medlemmer. Skal kun skaffe penge til ungdomsarbejde. Kontingent på 200 kroner. For
ikkeaktive medlemmer som forældre og bedsteforældre. Støttemedlemsfolder? Bestyrelsesmedlemmer
efterlyses.
DGI sponsorerer via dankort. Undersøger...
Arrangementer opslås i hallen? Eller mailliste med nyhedsmail....

