Mødereferat
Deltagere:

Cecilie D. Kathrine F. Anette K. Vibeke R. Kathrine B.

Fraværende:

ingen fraværende

Kopi til:

Deltagerne + hjemmesiden

Referent:

Kathrine B.

Mødedato:

10. september 2014

Emne:

Bestyrelsesmøde

Emne

Kommentarer

Deadline

Ansvarlig

1.

Godkendelse af
referat fra sidste
møde.

Godkendt

Alle

2.

ordstyrer.
sekretær

Cecilie er dagens ordstyrer.

Alle

Kathrine B. sekretær
Alle

3.

Nyt fra formand.

Intet at berette

4.

Nyt fra
kassereren.

Søren har spurgt om klubben kunne blive
momsregistreret så han kan fratrække moms af
udgifter til lokalerne.
Anette har undersøgt det og vi skal ikke
momsregistreres, da det vil blive dyrt for
klubben.

5.

Nyt fra
Stævneudvalg.

Mini stævne 27.9.2014

Anette

Stævne voksne vil gerne stille til stævne uden
at ride mod deres børn! Dette tages op til
drøftelse.
6.

undervisning

Der må ikke benyttes eksterne ride lærer i
Tobøl.
Undervisningsreglerne er sådan, at forældre
må undervise deres egne børn.
Det er kun rideklubbens undervisere der må
undervise på rideklubbens faciliteter. Der har
været tvivls spørgsmål og derfor tages det op
på mødet. Man kan købe ekstra timer hos vores
undervisere i klubben.
Vi har vendt godtgørelse på undervisning og er
kommet frem til at økonomien ikke kan bære en
stigning. Det er også frivilligt arbejde når man
underviser i TBR.

alle
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Mødereferat
Emne

Kommentarer

7.

Der blev talt om konsekvenser ved
overtrædelse af klublovene.

konsekvenser ved
overtrædelse af
klubens regler

Deadline

Ansvarlig

alle

Der blev talt om regler / sikkerhed - mobil på
heste ryg, undervisning samt facilitetskort.
8.

9.

Nyt fra
distriktsmøde.

Eventuelt

Intet nyt at berette
Der kommer nye skilte om diverse regler op i
begge haller og gamle tages ned.
Tømrer kommer og retter nogle fejl i
dommertårnet.

10. Næste møde.

5. nov 2014 kl. 19


Barselsvikar



Elevpony /hest



Part kontrakter



Klub stævne 8/9 nov.

__________________

____________________

____________________

Cecilie Davidsen

Vibeke Riis

Kathrine Faurby

____________________

____________________

Kathrine Bauditz

Anette Knudsen
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