
DAGSORDEN

1. Økonomi - samt skift af kasserer
- Status – vi har indtil videre betalt 2 x el på hhv kr. 12.000 samt næste rate på

kr. 15.777,- Sidste år betalte vi samlet kr. 20.000,- Det vil sige vi allerede nu
har oversteget udgiften på hele året fra sidste år. Det vil give et udslag på
dette års regnskab. Kina taler med centeret om øget støtte til de øgede
udgifter

- Ellers er status på økonomi og som forventet
- Medlemmer der har restance på kontingent kan ikke starte stævne for

klubben
- Kasserer skift – Bestyrelsen skriver under for at Lærke kan godkendes
- Pony begynderdressur er startet.

2. Ponyudvalg - hvor er vi.

Emilie vil gerne blive i ponyudvalget. Derudover Anne H S, Charlotte HGH, Sarah J,
De opretter en messenger gruppe. Der planlægges evt. ponylejr. Gerne flere
aktiviteter for ponyer – programtræning – ryttermærker mm

3. Gratis seniordressur undervisning. Sisse vil også gerne undervise seniorer
Bestyrelsen tænker opstart i efteråret – Kina skriver med Sisse

4. Materialeudvalget
ATV mangler service – Kina skriver til Axel.
Vi undersøger priser på spring – prisen er mellem kr. 8.000 – 10.000 pr spring
Kina skriver til centeret – vi ønsker nye spring til kommende indendørssæson
Vi henstiller til at indkøb af nye udendørsbomme er maks 3,5 meter
Lærke undersøger muligheden for at klubben kan få et benzinkort
Bunden i Hal B er meget slidt – den er svær at vande op
Der skal ses på vanding til kommende indendørssæson
Arbejdsdag – der skal fjernes ukrudt – males hegn – males indendørs bomme
Onsdag den 1. juni kl. 16.30 – Kina sørger for opslag
Der skal indkøbes maling – Kina spørger Kirsten

5. Sommerfest
Lærke snakker med Emilie – måske ponyudvalget vil tage teten i samarbejde med
Rytterstuen

Næste møde mandag den 15. august kl. 19


